
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1
 11 Μαρτίου 2015

1

Προκήρυξη
(Αριθμός 1Κ/2015)

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα 
(110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

στην Ανώνυμη Εταιρεία 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα−
φείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

γ) Του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ−
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/6−
8−2004/τ.Α΄).

δ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄).

ε) Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» 
(Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα 
Π.Δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007.

στ) Του Π.Δ. 255/1998 «Πρόσληψη πολιτών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ)» (ΦΕΚ 190/12.8.1998/τ.Α΄).

ζ) Του Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού−
ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ−
λες διατάξεις».

η) Του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
48/23.2.2005/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
11 παρ. 3 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ.Α΄) και 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 
234/28.12.2009/τ.Α΄).

θ) Του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄).

ι) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/15.3.2010/τ.Α΄), όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄).

ιβ) Του Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 (ΦΕΚ 222/12.11.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιγ) Του Ν.2779/1999, άρθρο τέταρτο, (ΦΕΚ 296/30.12.1999/
τ.Α΄), του Ν. 2965/2001, άρθρο 19 (Φ.Ε.Κ. 270/23.11.2001/
τ.Α΄), του Ν. 3419/2005, άρθρο 29 (ΦΕΚ 297/6.12.2005/
τ.Α΄) και της υπ’ αριθ. Δ13.Β/Φ9.6.10/3031/18.2.2014 (ΦΕΚ 
466/25.2.2014/τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 

ιδ) Της υπ’ ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.17/24171/16−12−2002 (Φ.Ε.Κ. 
1580/18−12−2002/τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθο−
ρισμού ειδικών ορίων ηλικίας πρόσληψης στη ΔΕΗ Α.Ε..

ιε) Των άρθρων 2, 4, 5 και 42 του Κανονισμού Κατάστα−
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), όπως ισχύει.

ιστ) Της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ 1990.
2. Την υπ’ αριθ. 60/2014 Απόφαση του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία 
εγκρίθηκε η κατανομή των θέσεων προσωπικού που θα 
προσληφθεί στην εταιρεία.

3. Την υπ’ αριθ. 64/2014 απόφαση Διευθύνοντος Συμ−
βούλου περί των μεταθέσεων – αποσπάσεων του προ−
σωπικού που προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ Α.Ε. 

4. Την υπ’ αριθ. 65/2014 απόφαση Διευθύντος Συμβού−
λου περί επικαιροποίησης των ποσοστών των απαλλο−
τριωμένων εκτάσεων των Τοπικών /Δημοτικών Κοινο−
τήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων, όπου 
είναι εγκατεστημένα τα Λιγνιτωρυχεία και περί μη θέ−
σης σε εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων περί εντοπι−
ότητας του άρθρου 12, παρ. 19 του Ν. 3851/2010.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/45/34532π.ε./27−3−2014 

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους στον πίνακα της σελίδας 24 και συγκεκριμένα στο κριτήριο 5.
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απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση 
των θέσεων.

6. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑΝΠΟ/11594/12−6−2014 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά 
κλάδο και ειδικότητα θέσεων.

7. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/11.12.2003/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των 
φορέων του δημόσιου τομέα.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 989/25.7.2006/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/11.12.2003/
τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προ−
βλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5365/272/25−2−2014, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, περί μη παρακράτησης θέσεων του Ν. 2643/1998 σε Ν.Π.Ι.Δ. για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.. 

10. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/18.7.2003/τ.Β΄).
11. Το υπ’ αρ. 2/5890/ΔΠΓΚ/22−1−2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο γνωστοποι−

είται ότι η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία δεν επιχορη−
γείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΣΕ/70/8−4−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της 
ΔΕΗ Α.Ε. με το οποίο βεβαιώνεται ότι έχει προβλεφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που πρόκειται 
να προσληφθεί.

13. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΔΑΝΠΟ/234/9−1−2015 της ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία του φο−
ρέα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη 
της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

14. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχε−
τικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 
05−620 Α.Σ.Ε.Π. και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τρεις (103) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προ−
σόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσης «ΠΙΝΑ−
ΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. κατά Περιφερειακή 
Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 
Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006), 
εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε 
πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. κατά Περιφερειακή Ενό−
τητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 
3 άρθρου 1 Ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέ−
πουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

Όσον αφορά τις θέσεις για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, για τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζο−
νται από την υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031/18−2−2014 (ΦΕΚ 466/β/25−2−2014) και την υπ’ 
αριθ. 65/2014 Απόφαση Διευθύντος Συμβούλου περί επικαιροποίησης των ποσοστών των απαλλοτριωμένων εκτά−
σεων των Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων, όπου είναι εγκατεστημέ−
να τα Λιγνιτωρυχεία και περί μη θέσης σε εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων περί εντοπιότητας του άρθρου 12, 
παρ. 19 του Ν. 3851/2010. (Κεφάλαιο Δ΄ και Παραρτήματα Β΄ και ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
I . ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, και έχει πα−
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ρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιού−
νται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N. 2431/1996) με τους περιο−
ρισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 255/1998.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν ως υπάλληλοι πριν 

από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο−
βολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

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. 2413/1996 άρθρο 10 
παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθή−
να, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101 των κατωτέρω 
επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης 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 χο−
ρηγείται 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, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλή−
νων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).

2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Έως και το έτος 1994 για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
β) Εξαίρεση (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 17/24171/16−12−2002 (ΦΕΚ 1580/τ.Β΄/18−12−2002): 
 από το έτος 1975 έως και το έτος 1994 οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α), ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Γ), ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙ−
ΟΛΟΓΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Δ) των Λιγνιτικών Κέντρων της Γενικής Δ/νσης Ορυχείων, ΠΕ ΔΙ−
ΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 
των Ατμοηλεκτρικών (ΑΗΣ), Υδροηλεκτρικών (ΥΗΣ) Σταθμών Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Παραγωγής, ΠΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α), ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Ε) του 
Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), ήτοι για τους κωδικούς θέσεων 521, 522, 531, 543, 547, 548, 
553, 554, 564, 566, 567.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
β) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά−

τη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί του νομίσματος, 
παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, 
Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρα−
γράφηκε. 

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και μετά τη λήξη του χρόνου που ορί−
στηκε για την στέρηση. 

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστι−
κή συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. 

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 
14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 2527/1997, ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 
του Ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβα−
σης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταε−
τία από την απόλυση. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συ−
ντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Εξαίρεση: 
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 

για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
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6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαι−
τούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής. 

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψή−
φιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα 
απαιτούμενα για τη πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οι−
κείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρ−
χών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέ−
σεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού 
τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή 
κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 
που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό−
νου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι−

ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους στον πιο κάτω ΠΙΝΑ−
ΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού * 200 501 − 502

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βι−
ομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συ−
στημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρω−
παϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετο−
νομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου−
δών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρω−
παϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) ή Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Στατι−
στικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Επιχειρησιακής έρευνας και Μάρκετινγκ 
ή Επιχειρησιακής έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Μarketing) ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουρ−
γιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρημα−
τοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής . **

201 503 – 520 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. * 202 521 – 537 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχα−
νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού * 203 521 – 537,

547 – 558 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολο−
γιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ. *

204 521 – 537, 
544 – 546

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μη−
χανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.*

205 532 – 533, 
544 – 546, 
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Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού. * 207 521 – 522, 
537

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλε−
κτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. * 208

521 – 522,
532 − 533

537,
544 − 546 

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αε−
ροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενερ−
γειακών Πόρων. *

210 534 – 537, 
547 − 558

Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή 
Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση 
Μαθηματικού Εφαρμογών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη−
ματικών− Εισαγωγικές Κατευθύνσεις α) Μαθηματικών και β) Εφαρμο−
σμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών −Εισαγωγική Κατεύθυνση Μα−
θηματικών. **

211 538 – 539 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολο−
γιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημά−
των. **

212 538 – 539, 
559

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύ−
σεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουρ−
γού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. * 

213 540 – 543 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. * 214 560 – 563 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογρά−
φου Μηχανικού. * 215 564 – 566 

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού. * 216 567 – 572 

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου−
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοι−
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

** ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής 
Ηλεκτρολογίας. *

300 601 – 602, 
606 – 607 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων Η/Υ  ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις α) Μηχανικών 
Η/Υ Τ.Ε. και β) Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων Τ.Ε. * *

301 603

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με κατεύθυνση 
Ενεργειακής Μηχανολογίας.*

302 604 – 605 
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* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδι−
κότητα 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 πτυ−
χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

* * TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά πε−
ριεχόμενο ειδικότητας 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 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις 
αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω.

Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων και η απόδειξη των 
πρόσθετων προσόντων στο Παράρτημα Β΄.

• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθε−

τα προσόντα, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα. 
Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαι−

τούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές 
από τον κύριο πίνακα θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «επι−
κουρίας».

Στις θέσεις για τις οποίες ισχύει επικουρία, αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρό−
σθετα προσόντα που αντιστοιχούν στην επικουρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικό−

τητα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απα−
ραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί 
με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρί−
τεκνης οικογένειας, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ−
κνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις 
αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά στον Πίνακα Κα−
τάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους, τις θέσεις αυτές.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των 
τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΗ Α.Ε.

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποί−
ες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πο−
λυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2), (4) και (6) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπό−
ψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται 
υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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501
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
200

001, 003, 
010, 024, 

030
1 1 − − − − −

502
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Αρχιτέκτονες 
Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΥΣ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
200 001, 004, 

024 1 − 1 − − − −

503

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΜΠ)

ΑΧΑΪΑΣ 201 001, 003, 
015 ή 016 1 − 1 − − − −

504

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΑΧΑΪΑΣ 201

Κύριος
001, 003, 
012 ή 016, 

032 1 1 − − − − −

Α΄Επικ.
001,003,

032

505

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΑΧΑΪΑΣ 201 001, 003, 
012 ή 016 1 − 1 − − − −
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

506

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 201

Κύριος
001, 003, 
012 ή 016, 

032
1 1 − − − − −

Α΄Επικ.
001,003,

032

507

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 201 001, 003, 
012 ή 016 1 − 1 − − − −

508

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΜΠ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 201 001, 003, 
015 ή 016 1 − 1 − − − −

509

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/ΑΝΠ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
(ΔΑΝΠΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
201 001, 004, 

026 2 − 1 − 1 − −

510

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/ΑΝΠ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
(ΔΑΝΠΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
201 001, 004 2 − 1 − 1 − −

511

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΔΠΛΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
201 001, 004, 

035 1 1 − − − − −

512

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
(ΔΥΠ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
201 001, 004 2 − 1 − 1 − −
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

513

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201

Κύριος
001, 003, 
012 ή 016, 

032
6 1 − 3 − 2 −

Α΄Επικ.
001,003,

032

514

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΔΜΕΥ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201 001, 003, 

013 ή 017 2 − 1 − 1 − −

515

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΔΜΕΥ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201

001, 003, 
013 ή 014 

ή 017 1 − 1 − − − −

516

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΜΠ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201

 Κύριος
001, 003, 
015 ή 016, 

031 4 1 − 2 − 1 −

Α΄Επικ.
001,003,

031

517

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

(ΔΣΤΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201

Κύριος
001, 002, 
063, 065

1 1 − − − − −
Α΄Επικ.
001,002,

063

518

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΕΕ)

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
201 001, 004, 

036 1 1 − − − − −
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519

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/ΟΥ –
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

201

Κύριος
001, 003, 

017, 
027, 038 6 1 − 3 − 2 −
Α΄Επικ.
001,003,
027,038

520

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Διοικητικο−
οικονομικοί 

(ΔΟ1/Α)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
(ΔΣΑΔΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
201 001, 003, 

013 ή 017 1 − 1 − − − −

521

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
ή Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΑΗΣ) ΜΕΛΙΤΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

202, 
203, 
204, 
207, 
208

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

522

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
ή Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

(ΑΗΣ) 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ − 

ΦΙΛΩΤΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 
ΚΟΖΑΝΗΣ

202, 
203, 
204, 
207, 
208

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

523
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/ΑΝΠ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

(ΔΥΑΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204

001, 003, 
024, 025 1 − 1 − − − −

524
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΝΗΣΙΩΝ (ΔΠΑΝ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204

001, 004, 
024, 039 1 1 − − − − −

525
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΥΣ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204

001, 004, 
024 1 − 1 − − − −
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526
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α) 

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
(ΔΚΥΟΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204

001, 004, 
024, 039 1 1 − − − − −

527
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

202, 
203, 
204

001, 003, 
024, 040 1 1 − − − − −

528
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

202, 
203, 
204

001, 003, 
024, 041 1 1 − − − − −

529
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

202, 
203, 
204

001, 004, 
024, 037 1 1 − − − − −

530
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

202, 
203, 
204

001, 003, 
024, 042 1 1 − − − − −

531
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΑΗΣ) ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
202, 
203, 
204

001, 
004 ή 

064, 024
* 1 − 1 − − − −

532

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί (Τ1/Α) 
ή Διπλωματούχοι 

Μηχανικοί, 
Αναλυτές−

Προγραμματιστές 
(Τ1/Ζ)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΔΜΕΥ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
205, 
208

001, 003, 
019, 024, 

043
2 1 − 1 − − −



12 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 
Κ

Ω
Δ

. Θ
Ε
Σ
Η

Σ

Κ
Λ
Α

Δ
Ο

Σ
 –

 Ε
ΙΔ

ΙΚ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

Φ
Ο

Ρ
Ε
Α

Σ
 

Π
Ε
Ρ
ΙΦ

Ε
Ρ
Ε
ΙΑ

Κ
Η

 Ε
Ν

Ο
Τ
Η

Τ
Α

Α
Π
Ο

Δ
Ε
Κ

Τ
Ο

Ι 
Τ
ΙΤ

Λ
Ο

Ι

Α
Π
Α

Ρ
Α

ΙΤ
Η

Τ
Α

 Π
Ρ
Ο

Σ
Θ

Ε
Τ
Α

 Π
Ρ
Ο

Σ
Ο

Ν
Τ
Α

Ε
Ν

Τ
Ο

Π
ΙΟ

Τ
Η

Τ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σ
Υ
Ν

Ο
Λ
ΙΚ

Ε
Σ
 Θ

Ε
Σ
Ε
ΙΣ

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Ε
Σ
 Θ

Ε
Σ
Ε
ΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Π
Ο

Λ
Υ
Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 &

 Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 

Π
Ο

Λ
Υ
Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 *

 *

Τ
Ρ
ΙΤ

Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 &

 Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 

Τ
Ρ
ΙΤ

Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 *

 *

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

533

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί (Τ1/Α) 
ή Διπλωματούχοι 

Μηχανικοί, 
Αναλυτές−

Προγραμματιστές 
(Τ1/Ζ)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΔΜΕΥ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
205, 
208

001, 003, 
019, 024 1 − 1 − − − −

534

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ή 
Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΔΔΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
210

001, 002, 
024, 044 4 1 − 2 − 1 −

535

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ή 
Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

(ΔΣΤΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
210

Κύριος
001, 002, 
006 ή 

014, 024, 
045,063 1 1 − − − − −
Α΄Επικ.
001,002,
024,045,

063

536

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ή 
Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΕΕ)

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
210

001, 004, 
024 1 − 1 − − − −

537

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ή 
Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί ή 
Ηλεκτρονικοί 

Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΔΠΛΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

202, 
203, 
204, 
207, 
208, 
210

001, 004, 
024 1 − 1 − − − −

538

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Θετικών 

Επιστημών 
Μαθηματικοί (Τ2/Β) 
ή Πληροφορικής 

(Τ2/Ζ)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  211, 
212 

Κύριος
001, 003, 

012 2 − 1 − 1 − −
Α΄Επικ.
001,003
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539

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Θετικών 

Επιστημών 
Μαθηματικοί (Τ2/Β) 
ή Πληροφορικής 

(Τ2/Ζ)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ΔΠΩΛ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

211, 
212 

Κύριος
001, 003, 

012 3 − 1 − 1 − 1
Α΄Επικ.
001,003

540

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μεταλλειολόγοι, 
Μεταλλουργοί 

Μηχανικοί (Τ1/Δ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
(ΔΚΥΟΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
213

001, 003, 
008, 024, 

046
1 1 − − − − −

541

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μεταλλειολόγοι, 
Μεταλλουργοί 

Μηχανικοί (Τ1/Δ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
(ΔΚΥΟΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
213 001, 004, 

024, 047 1 1 − − − − −

542

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μεταλλειολόγοι, 
Μεταλλουργοί 

Μηχανικοί (Τ1/Δ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
(ΔΚΥΟΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
213

Κύριος 
001, 004, 
005, 024, 

048 1 1 − − − − −
Α΄ επικ.
001, 004, 
024, 048

543

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μεταλλειολόγοι, 
Μεταλλουργοί 

Μηχανικοί (Τ1/Δ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΔΕΛΚΔΜ) 
− ΟΡΥΧΕΙΑ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 213 001, 004, 
024 * 4 − − − 2 − 2

544

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, 
Αναλυτές – 

Προγραμματιστές 
(Τ1/Ζ)

ΓΔ/Ε –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
(ΔΣΑΔΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

204, 
205, 
208

003, 024 1 − 1 − − −  −
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545

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, 
Αναλυτές – 

Προγραμματιστές 
(Τ1/Ζ)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΔΠΛΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

204, 
205, 
208

004, 024, 
049 1 1 − − − − −

546

ΠΕ Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, 
Αναλυτές – 

Προγραμματιστές 
(Τ1/Ζ)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΔΠΛΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

204, 
205, 
208

004, 024, 
050 1 1 − − − − −

547
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/ΥΛ –
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

(ΚΔΕΠ)

ΑΝAT/ΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

203, 
210 001, 024 1 − 1 − − − −

548
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

(ΑΗΣ) 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Α΄

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 203, 
210

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

549
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
& ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΔΣΑΠ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

203, 
210

001, 003, 
024 1 − 1 − − − −

550
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

203, 
210

001, 003, 
024, 051 2 1 − 1 − − −

551
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΝΗΣΙΩΝ (ΔΠΑΝ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

203, 
210

001, 004, 
024, 052 1 1 − − − − −



 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 15

Κ
Ω

Δ
. Θ

Ε
Σ
Η

Σ

Κ
Λ
Α

Δ
Ο

Σ
 –

 Ε
ΙΔ

ΙΚ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

Φ
Ο

Ρ
Ε
Α

Σ
 

Π
Ε
Ρ
ΙΦ

Ε
Ρ
Ε
ΙΑ

Κ
Η

 Ε
Ν

Ο
Τ
Η

Τ
Α

Α
Π
Ο

Δ
Ε
Κ

Τ
Ο

Ι 
Τ
ΙΤ

Λ
Ο

Ι

Α
Π
Α

Ρ
Α

ΙΤ
Η

Τ
Α

 Π
Ρ
Ο

Σ
Θ

Ε
Τ
Α

 Π
Ρ
Ο

Σ
Ο

Ν
Τ
Α

Ε
Ν

Τ
Ο

Π
ΙΟ

Τ
Η

Τ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σ
Υ
Ν

Ο
Λ
ΙΚ

Ε
Σ
 Θ

Ε
Σ
Ε
ΙΣ

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Ε
Σ
 Θ

Ε
Σ
Ε
ΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Π
Ο

Λ
Υ
Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 &

 Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 

Π
Ο

Λ
Υ
Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 *

 *

Τ
Ρ
ΙΤ

Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 &

 Τ
Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 

Τ
Ρ
ΙΤ

Ε
Κ

Ν
Ω

Ν
 *

 *

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

552
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΔΥΠΠ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

203, 
210

001, 004, 
024 1 − 1 − − −  −

553
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΔΕΛΚΔΜ)− 
ΟΡΥΧΕΙΑ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 203, 
210

001, 004, 
024 * 2 − 1 − − − 1

554
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΑΗΣ) ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 203, 
210

001, 004,
024 * 3 − 1 − 1 − 1

555
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΑΣΠ) ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ 203, 
210

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

556
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΣΠ) ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ 203, 
210

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

557
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΣΠ) ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ 203, 
210

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −

558
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί (Τ1/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΣΠ) ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ 203, 
210

001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − −
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559

ΠΕ Πτυχιούχοι 
Θετικών 

Επιστημών 
Πληροφορικής 

(Τ2/Ζ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΔΔΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
212 002, 053 1 1 − − − − −

560
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Πολιτικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Β)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
214 001, 004, 

024, 054 1 1 − − − − −

561
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Πολιτικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Β)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
214 001, 004, 

024, 055 1 1 − − − − −

562
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Πολιτικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Β)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
214 001, 003, 

024, 056 1 1 − − − − −

563
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Πολιτικοί 
Μηχανικοί (Τ1/Β)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΝΗΣΙΩΝ (ΔΠΑΝ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
214 001, 004, 

024 1 − 1 − − − −

564
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Τοπογράφοι 
Μηχανικοί (Τ1/Γ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
(ΔΛΚΜ)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 215 001, 004, 
024 * 1 − 1 − − − − 

565
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Τοπογράφοι 
Μηχανικοί (Τ1/Γ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
(ΔΚΥΟΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
215 001, 004, 

024, 057 1 1 − − −  − − 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

566
ΠΕ Διπλωματούχοι 

Τοπογράφοι 
Μηχανικοί (Τ1/Γ)

ΓΔ/ΟΡ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΔΜΛΚΔΜ) 
−ΟΡΥΧΕΙΑ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 215 001, 004, 
024 * 1 − 1 − −  − − 

567
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/ΥΛ –
ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

(ΚΔΕΠ)

ΑΝAT/ΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 216 001, 004, 

024 1 − 1 − − − − 

568
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
216 001, 003, 

024, 058 1 1 − − − − − 

569
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΘΗΕ (ΔΜΚΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
216 001, 003, 

024, 059 1 1 − − − − −

570
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΔΠΠ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
216

001, 003, 
006, 024, 

060
1 1 − − −  − − 

571
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/Π –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ 
ΘΗΣ (ΔΕΘ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
216

001, 003, 
007, 024, 

061
1 1 − − −  − − 

572
ΠΕ Διπλωματούχοι 
Χημικοί Μηχανικοί 

(Τ1/Ε)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
(ΔΥΠ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ
216 001, 004, 

024 1 − 1 − −  − − 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 103 34 37 12 9 6 5

* Οι κωδικοί της εντοπιότητας, καθώς και τα προβλεπόμενα από την υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. 
Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031/18−2−2014 (ΦΕΚ 466/β/25−2−2014) και την υπ΄αριθμ. 65/2014 απόφαση Διευθύνοντος Συμ−
βούλου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας.

** Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την ιδιότητα του πολυτέκνου−τέκνου πολύτεκνης οικογέ−
νειας, τριτέκνου−τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψηφίους χωρίς τις ιδιότη−
τες αυτές.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο 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
Στις στήλες (2), (4) και (6) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται 
υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνε−
ται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

601

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Α)

ΓΔ/ΑΝΠ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΔΕΚΠ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
300

001,
004 ή 064, 
028, 062, 

063

1 1 − − − − −

602

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Α)

ΓΔ/ΑΝΠ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΔΕΚΠ)/ΣΤΕ 
ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 300 001, 004, 
028 1 1 − − − − −

603

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί 

Πληροφορικής 
TE (Τ3/Ζ)

ΓΔ/ΥΛ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΔΠΛΡ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
301

 Κύριος
004, 021, 

023 1 1 − − − − −

Α΄Επικ.
004, 023

604

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Β)

ΓΔ/Π –
ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΤΣΠ) ΣΥΜΗΣ 

ΡΟΔΟΥ 302 001, 004, 
029 * 1 − 1 − − − −

605

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Β)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΣΠ) ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ 302 001, 004, 
029 * 1 − 1 − − − −

606

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(ΑΣΠ) 
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ 300 001, 004, 
028 * 1 − 1 − − − −

607

ΤΕ Πτυχιούχοι 
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ΤΕ 

(Τ3/Α)

ΓΔ/Π –
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΣΠ) ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ 300 001, 004, 
028 * 1 − 1 − − − −

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7 3 4 − − − −
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* Οι κωδικοί της εντοπιότητας, καθώς και τα προβλεπόμενα από την υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. 
Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031/18−2−2014 (ΦΕΚ 466/β/25−2−2014) και την υπ΄αριθμ. 65/2014 απόφαση Διευθύνοντος Συμ−
βούλου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001

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 το τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για 
τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 

ΚΩΔ. 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 003 Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 004 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 005 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επιστήμη και Τεχνολογία των 
Υδάτινων Πόρων. 

ΚΩΔ. 006
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Παραγωγή και Διαχείριση 
Ενέργειας ή στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στη Διαχείριση Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΚΩΔ. 007 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Διαχείριση Ενέργειας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος. 

ΚΩΔ. 008 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Γεωτεχνική Μηχανική ή 
Εδαφομηχανική.

ΚΩΔ. 010 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Πολεοδομία ή/και στις 
Εφαρμογές Αστικού Σχεδιασμού ή στην Αστική Ανάπλαση και Επανάχρηση Περιοχών.

ΚΩΔ. 012 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Στατιστική και Ανάλυση 
Δεδομένων ή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.

ΚΩΔ. 013 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

ΚΩΔ. 014 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα Ενεργειακής Οικονομίας 
ή Ανάλυσης Ενεργειακών Αγορών. 

ΚΩΔ. 015 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα Διαχείρισης Μεγάλων 
Πελατών (Key Account Management). 

ΚΩΔ. 016 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Marketing ή στις Πωλήσεις. 

ΚΩΔ. 017 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική. 

ΚΩΔ. 019 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστημάτων. 

ΚΩΔ. 021 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο αντικείμενο της Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

ΚΩΔ. 023 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

ΚΩΔ. 024 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

ΚΩΔ. 025 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική Β΄κατηγορίας. 

ΚΩΔ. 026 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.

ΚΩΔ. 027 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
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ΚΩΔ. 028 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ. 

ΚΩΔ. 029 Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας 
Μηχανολόγου.

ΚΩΔ. 030
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και αρχιτεκτονικών μελετών ή/και αδειοδότηση θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή 
μεγάλων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 031 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Πωλήσεις ή στη Διαχείριση Μεγάλων Πελατών 
(Κey Account Management).

ΚΩΔ. 032 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ανάπτυξη Πωλήσεων και Marketing.

ΚΩΔ. 035 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
ή Κοστολόγησης.

ΚΩΔ. 036 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ελεγκτική Εταιρία σαν Ορκωτός Ελεγκτής ή 
Εσωτερικός Ελεγκτής.

ΚΩΔ. 037
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην κατάρτιση Εμπορικών Τευχών Διακηρύξεων ή/
και Συμβάσεων για Έργα Θερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την Οδηγία 
2004/17/ΕΚ. 

ΚΩΔ. 038 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε λογιστήριο Ανωνύμων Εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο.

ΚΩΔ. 039
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λειτουργία ή τη συντήρηση ή την επισκευή ή 
την κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή συστημάτων Αυτοματισμού και Ελέγχου 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 040
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση ή τον έλεγχο μελετών και σχεδίων 
κύριου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Θερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής ή μεγάλων 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 041

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση ή τον έλεγχο μελετών και θέση 
σε λειτουργία και συντήρηση Συστημάτων Αυτοματισμού και Ελέγχου [συστήματα 
κατανεμημένης λογικής (DCS), συστήματα προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC)] σε 
Θερμικούς Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής ή σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. 

ΚΩΔ. 042
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατάρτιση Εμπορικών Τευχών Διακηρύξεων ή/
και Συμβάσεων για Έργα Θερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την Οδηγία 
2004/17/ΕΚ.

ΚΩΔ. 043 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών και 
διαχείριση σχεσιακών βάσεων.

ΚΩΔ. 044

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από εγκαταστάσεις παραγωγής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW ή της 
διαχείρισης ενεργειακών συναλλαγών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
ή του σχεδιασμού και της εκμετάλλευσης εργαλείων μοντελοποίησης αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΩΔ. 045
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της Ηλεκτρικής Οικονομίας 
ή της Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στην εκπόνηση ενεργειακών 
τεχνικοοικονομικών μελετών.

ΚΩΔ. 046 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μελέτες ευστάθειας λιγνιτωρυχείων.

ΚΩΔ. 047 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο μεταλλευτικό σχεδιασμό επιφανειακών 
λιγνιτωρυχείων.

ΚΩΔ. 048 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της Υδρογεωλογίας.
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ΚΩΔ. 049 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή σε 
περιβάλλον Active Directory.

ΚΩΔ. 050 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση γλωσσών 
προγραμματισμού, καθώς και εφαρμογών SAP.

ΚΩΔ. 051
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μελέτες ή έλεγχο μελετών ή εγκατάσταση ή 
λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή μεγάλων 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 052
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λειτουργία ή τη συντήρηση ή την επισκευή 
ή την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ή την επίβλεψη/έλεγχο μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 053

 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο στα αντικείμενα 
της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού με γλώσσες 
προγραμματισμού java, C++, C ή άλλες αντίστοιχου επιπέδου, ή του σχεδιασμού της 
ανάπτυξης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων όπως Oracle, DB2 ή άλλης 
ισοδύναμου τεχνολογικού επιπέδου.

ΚΩΔ. 054
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκπόνηση ή έλεγχο στατικών μελετών 
κατασκευών από σκυρόδεμα θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή μεγάλων 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. 

ΚΩΔ. 055
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκπόνηση ή έλεγχο στατικών μελετών 
κατασκευών από χάλυβα θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή μεγάλων Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 056
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση ή/και έλεγχο στατικών μελετών 
κτιριακών εγκαταστάσεων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και σε 
διαδικασίες αδειοδότησης θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής . 

ΚΩΔ. 057 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην επίβλεψη ή εκτέλεση γεωδαιτικών ή τεχνικών 
έργων.

ΚΩΔ. 058
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και μελετών διαχείρισης αποβλήτων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή μεγάλων 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ. 059
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση ή έλεγχο μελετών θερμικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (έργα κατεργασίας νερού, βιομηχανικών αποβλήτων και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καυσαερίων) ή μεγάλων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. 

ΚΩΔ. 060 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε περιβαλλοντικά θέματα μεγάλων υδροηλεκτρικών 
σταθμών παραγωγής ενέργειας και σε θέματα προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

ΚΩΔ. 061
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων και 
διαδικασιών παρακολούθησης και αναφοράς περιβαλλοντικών μετρήσεων και στη 
διενέργεια μετρήσεων αερίων ρύπων με πρότυπες μεθόδους.

ΚΩΔ. 062

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατασκευή ή λειτουργία ή συντήρηση 
ηλεκτρολογικών τμημάτων ή συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή κτιριακών και 
λοιπών έργων ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ή συντήρηση ή επίβλεψη κατασκευής ή 
ανέγερσης ηλεκτρολογικών τμημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή λειτουργία ή 
συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.

ΚΩΔ. 063

Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των παρουσιάσεων (Powerpoint). Οι υποψήφιοι που 
αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των παρουσιάσεων (Powerpoint) με 
τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν και τον κωδικό 063 για 
τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 064 Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 065 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών 
Αγορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγρά−
φονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Β΄ της παρούσας, πρέπει: 

 Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυα−
κού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή 
η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία 
τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοι−
χα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα 
τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων 
που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της 
ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομιστούν τα σχε−
τικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 
και λήγει στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομη−
νία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των 
υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. 

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη

1Κ/2015
Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10
αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ (θέσεις της οποίας διεκδικούν) σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φά−

κελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή 

της υπογεγραμμένης, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπλη−
ρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπό−
ψη. Για την αναγραφή του αριθμού παραβόλου στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να προ−
μηθευτούν το απαιτούμενο παράβολο πριν από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των δεκαπέντε (15) Ευρώ και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβό−
λου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
να το πληρώσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

3. 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 δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομι−
κού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσε−
ως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

4. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι 
ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

 Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δι−
καιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Μαΐου 2015, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής 
αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. 
ή Τ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων δι−
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αφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την πε−
ραιτέρω διαδικασία.

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυ−
πωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗ−
ΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ » αντιστοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ει−
δικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το 
άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3051/2002 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3320/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 
3812/2009, όπως ισχύει.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π.Ε. − Τ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός × 110

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

150

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (3)

3 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης 400

4 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200

5 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 200

6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε 
άλλο γνωστικό αντικείμενο. 100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
7 Εμπειρία έως 60 μήνες 7 ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (4)

8 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
9 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
10 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (5) (Δ)
Η εντοπιότητα που ισχύει για τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται από τους Ν. 2779/1999, άρθρο τέταρτο, (ΦΕΚ 296/
Α΄/30.12.1999), Ν. 2965/2001, άρθρο 19 (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001), Ν. 3419/2005, άρθρο 29 (ΦΕΚ 297/Α΄/6.12.2005), από 
την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031/18−2−2014 (ΦΕΚ 466/Β΄/25−2−2014) και την υπ’ αριθ. 65/2014 
Απόφαση Διευθύντος Συμβούλου «Περί επικαιροποίησης των ποσοστών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων 
των Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων, όπου είναι εγκατεστημένα 
τα Λιγνιτωρυχεία και περί μη θέσης σε εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων περί εντοπιότητας του άρθρου 12, 
παρ. 19 του Ν. 3851/2010.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (βάση 5 άριστα 10) 
υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπου−
δών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μο−
νάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994,όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν. 3051/2002, θεω−
ρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ) προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι.(ΤΕ) 
προκειμένου για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

(3) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με 
ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο 
(2) μεταπτυχιακοί και δύο (2)διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτο−
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ρικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις 
περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).

(4) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. 
(5) Οι υποψήφιοι προκειμένου να έχουν πρόταξη στην κατάταξη εντός του ιδίου Πίνακα προσόντων πρέπει να 

δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης (ΒΗΜΑ 10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) τον 
αντίστοιχο κωδικό εντοπιότητας, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄της παρούσας. Εάν δεν το 
δηλώσουν δεν προτάσσονται παρά την αναμφισβήτητη εντοπιότητά τους.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κρι−

τήριο (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, προηγείται αυ−
τός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγεί−
ται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω 
κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των 
οριστικών πινάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αί−
τηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως προσληπτέους δικαιολογητικά. Σε περίπτω−
ση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα 
δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή ότι δεν υπήρχαν κατά την 
τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ο υποψήφιος που φέρεται ως προσληπτέος διαγράφε−
ται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά 
του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και ειδικά 
προσόντα πρόληψης αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την 
τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων 
των φερομένων ως προσληπτέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, 
συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.

Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και 
με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι πίνακες προσληπτέων που περιλαμβάνουν αριθμό προσληπτέ−
ων ίσο με τον αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο−ειδικότητα. 

Επίσης για κάθε κλάδο−ειδικότητα καταρτίζεται και ειδικός πίνακας προσληπτέων που περιλαμβάνει μόνο τους 
πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι προσληπτέοι σε καθορισμένες γι΄ αυτούς θέσεις. Στον 
ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι προσληπτέοι χωρίς 
χρήση της ιδιότητάς τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων. 

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από την Κεντρική 
Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Οι πίνακες κατάταξης καθώς και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο 
στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσί−
ευση, ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. 

Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυ−
τεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.ΕΠ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημα−
σίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Ν.  3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθει−
σών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του Ν. 3833/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 και 
επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρό−
τερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά κατηγορία−κλάδο−ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται 
βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υπο−
ψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης πρόσληψής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απα−
γορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η 
έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων του φορέα, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που 
γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις 
των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων, λήγουν αυτοδικαί−
ως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την 
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνο−
νται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων πρόσληψης και την ανά−
ληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον 
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δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει 
καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα προσληπτέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παρα−
γράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα προσληπτέων (άρθρο 8, Ν. 4210/2013).

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία κατα−
χώριση στον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η άσκηση της ενστάσεως 
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

Προκήρυξη 1Κ/2015
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. 

T.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210−6400241, 210−6400686) ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) (prosl.enstasi@asep.gr).

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η 
ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των πε−
νήντα ευρώ (50 €) και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην 
ένσταση και πρέπει να το έχει πληρώσει μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που 
η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υπο−

ψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες προσληπτέων. 
Ακολούθως, οι πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.

asep.gr), αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).
Πρίν από την υπογραφή της σύμβασης ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δι−
καιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν 
οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του 
μετά την πρόσληψη (αρ. 28, ν.4305/2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ − ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσληπτέων, προσλαμβάνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο φορέα και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) 
μήνες από την έκδοση των πινάκων προσληπτέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός 
προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
N. 4093/2012, όπως ισχύει και του άρ. 44 του N. 4277/2014.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο της πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαι−
τούμενα 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 (N. 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 της πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρω−
ση οι αμέσως επόμενοι.

Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατεί−
χαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν προσλήψεως τους με 
τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από 
την πρόσληψή τους.

Μετά την έκδοση πράξης πρόσληψης, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της 
σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας. 

Οι προσληπτέοι θα υπογράψουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα διέπονται από τις ρυθμί−
σεις του άρθρου 42 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ). 

Οι προσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ Α.Ε. βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/
ΔΕΗ), χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην προκηρυχθείσα θέση της Υπη−
ρεσιακής Μονάδας πρόσληψής τους για τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια. Οι δε προσλαμβανόμενοι που κάνουν χρή−
ση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας υποχρεούνται να παραμείνουν στις υπηρεσιακές Μονάδες πρόσλη−
ψης επί δεκαετία τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ειδικές για τη ΔΕΗ Α.Ε. νομοθετικές διατάξεις περί εντοπιότητας. 

Η Επιχείρηση πάντως διατηρεί το δικαίωμα και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις να κινήσει, για υπηρεσιακούς 
και μόνο λόγους και μέσα στα προαναφερθέντα διαστήματα τη διαδικασία μετάθεσής τους σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υπηρεσιακές ρυθμίσεις. 
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Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, πριν τη συμπλήρωση αντίστοιχα της 8ετίας ή 10ετίας, επιτρέπονται 
μόνο για την προσωρινή κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. 

Εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση των Προκηρύξεων και μέχρι την πρόσληψη του ως άνω 
προσωπικού, έχουν αποδεδειγμένα διαφοροποιηθεί οι ανάγκες της Εταιρείας, λόγω κατάργησης υπηρεσιακών 
Μονάδων ή τροποποίησης των δραστηριοτήτων των Μονάδων, για τις οποίες έχουν προκηρυχθεί θέσεις προς 
κάλυψη, το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται στην Εταιρεία και αντίστοιχα θα τοποθετείται ή θα μετατί−
θεται σε ανάλογη θέση άλλης υπηρεσιακής Μονάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος αυτό 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ενη−
μέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι Διευ−
θύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες θέσεων πρέπει απαραίτητα να 
το δηλώσει στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ» 
της ηλεκτρονικής αίτησης.

• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα, και κλάδο ή 

ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του 
Ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κα−
τέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και 
συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρ−
τημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

Προϋποθέσεις:
Α) Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιμα χρονικά ση−

μεία είναι, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι. Η 4 Ιανουαρίου 1979
ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου 1979
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και
V. Η 7 Απριλίου 2006
Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:
Ι . Κατά το νόμο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε μέχρι 4.1.1979:
1. Οι γονείς με 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι: 
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων,
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου, 
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−

ριπτώσεις.
2. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−

χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
3. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τε−

λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

4. Ο σύζυγος με 4 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου 
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και 

5. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα 
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανου−

αρίου 1979 (άρθρο 2 ν. 860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .
1.Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα εκ 

προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και 

τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−

μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙ . Κατά το νόμο 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 3454/2006:
1. Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου (5.1.1979), σύμφω−

να με τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2. Οι γονείς με 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι: 
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων,
β) Τα άρρενα ανήλικα,
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−

ριπτώσεις.
3. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), εφόσον είναι υπό−

χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
4. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), εφόσον κατέστη τε−

λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
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5. Ο σύζυγος με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α΄ − δ΄ της περιπτώσεως 2), σε περίπτωση θανάτου 
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και

6. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα 
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .
Όποιος, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύμφωνα με τις δι−

ατάξεις του άρθρου 2 ν. 860/1979 τη διατηρεί ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .
α) Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα 

εκ προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και 

τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−

μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙΙ . Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα, όσο και τα 

θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους. 
(Από 18.2.1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Βλ. αμέσως κατωτέρω).

ΙV . Κατά το άρθρο 3 του Ν. 1329/1983, που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι όποιος δεν έχει 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

V. Κατά το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006, που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και με το οποίο αντικαταστάθηκε το 
άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι:

1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσό−
τερους 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 τριτοβάθμι−
ες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημε−
δαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το ει−
κοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπη−
ρία 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 υπό−
χρεος 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 συ−
μπληρώσει 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 ποσο−
στό 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 ποσο−
στό 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 εί−
ναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό 
τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (Φ.Ε.Κ. 2 Α΄) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γο−
νέα (παρ.3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).

• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή ενότητα, φορέα, και κλάδο ή ειδι−

κότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 3454/2006) 
εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε 
πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

Προϋποθέσεις:
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 Ν. 3454/2006):
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 ημεδα−
πής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και 
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β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και 

άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
• 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 προσληφθούν γε−
νικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, 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 Αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009 ).

Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συ−
νεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.

Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκή−
σει το δικαίωμα πρόσληψης, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 Ν. 3230/2004, 
ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004).

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). 

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 δυνατή η πρόσληψή τους, για λόγους υγείας, το 
δικαίωμα πρόσληψης μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 6, άρθρο 18 Ν. 2768/1999, ΦΕΚ 
273/Α΄/8.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, άρθρο 45 Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23.12.2008 ).

Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήμα−
τος 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 πρόσληψης, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 1, άρθρο 25 Ν. 3200/2003, ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003). 

Το ανωτέρω δικαίωμα πρόσληψης δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσί−
δικη 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).

Ε) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήμα−
τος 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 ή 
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος πρόσληψης, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78. Ν. 3659/2008, ΦΕΚ 77/Α΄/7.5.2008).

Το ανωτέρω δικαίωμα πρόσληψης 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 «Διορι−
σμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 Ν. 3659/2008 – (ΦΕΚ 77/Α΄/7.5.2008)», ΦΕΚ 1112/13.06.2008).

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 Ιουλί−
ου 2008 (άρθρο 22 Ν. 3709/2008, ΦΕΚ 213/14.10.2008 και Απόφαση Αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009).

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β) ,(Γ) ,(Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης οφεί−
λουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β΄της παρούσας).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» επισυνάπτονται πλην των 
αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, 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.
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Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, 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 
ηλεκτρονικών 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 ηλεκτρονικών αιτή−
σεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος 
του παρόντος παραρτήματος (παρ. 11).

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 
Τίτλο 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 προ−
σόν πρόσληψης 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 ειδικό−
τητας με το ζητούμενο από την 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 στηρίζε−
ται 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 προσκο−
μισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριμένο από την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυ−
χίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν 
πρόσληψης ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντί−
στοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητού−
μενο από την 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 συγκεκριμέ−
νο από 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 προκή−
ρυξη ως προσόντα πρόσληψης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμο−
δίου 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 άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι 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 τμή−
ματος 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 πε−
ρίπτωση 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, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου κα−

θώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πι−
στοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή 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.

Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμ−
φωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του Π.Δ. 38/2010, από το Τεχνικό Επι−
μελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Π.Δ. 53/2004 και 253/2006. 

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.

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 



32 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 

περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδα−
πής, 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 διαδι−
κασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνω−
ρισθεί 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 Πληροφόρη−
σης (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 πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλί−

μακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδι−
αβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί στη θέση 
του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής 
κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί−

τησης 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. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤ−
ΣΑ 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 ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθο−
ρίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε−
ται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτι−
μία 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 του 
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισο−
δυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 «Προ−
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιή−
θηκε 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 

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 άρ−
θρου 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 Κοι−
νοτήτων, 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 Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια 
άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικό διάταγ−
μα 53/2004 (Α΄ 43).

Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμ−
φωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του Π.Δ. 38/2010, από το Τεχνικό Επι−
μελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Π.Δ. 53/2004 και 253/2006. 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ́ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωση εγγραφής (απαιτούμενη κατά περίπτωση). 
− Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή–Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ τάξης (απαιτούμενη κατά περίπτωση), οι οποίες 

απόδεικνύονται με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ−ΦΟ−
ΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του ΟΕΕ ότι είναι κάτοχος ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.
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− Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 

δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Ανα−
γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγρα−
φή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγ−
γελματική οργάνωση.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, οι οποίες πρέπει να είναι 
σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
αυτών όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος 
τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση, που απαιτείται από την προκήρυξη.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
− Οι υποψήφιοι 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 τμήμα−
τος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα 
κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελμα−
τικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον έχουν βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής, συμπληρώνουν 
τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια 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, σύμφω−
να με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή 
βεβαίωση ή άλλη επαγγελματική άδεια μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περί−
πτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά πα−
ρακάτω.

1. Βαθμολογούμενη εμπειρία
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δη−

μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα:
α) του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικόν προσόν πρόσληψης για 

τις θέσεις με κωδικούς: 

Κωδ. Θέσης 501: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 030

Κωδ. Θέσης 504, 506, 513: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 032

Κωδ. Θέσης 511: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 035

Κωδ. Θέσης 516: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 031

Κωδ. Θέσης 517: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 065

Κωδ. Θέσης 518: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 036

Κωδ. Θέσης 519: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 038

Κωδ. Θέσης 524, 526: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 039

Κωδ. Θέσης 527: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 040

Κωδ. Θέσης 528: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 041

Κωδ. Θέσης 529: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 037

Κωδ. Θέσης 530: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 042
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Κωδ. Θέσης 532: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 043

Κωδ. Θέσης 534: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 044

Κωδ. Θέσης 535: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 045

Κωδ. Θέσης 540: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 046

Κωδ. Θέσης 541: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 047

Κωδ. Θέσης 542: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 048

Κωδ. Θέσης 545: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 049

Κωδ. Θέσης 546: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 050

Κωδ. Θέσης 550: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 051

Κωδ. Θέσης 551: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 052

Κωδ. Θέσης 559: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 053

Κωδ. Θέσης 560: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 054

Κωδ. Θέσης 561: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 055

Κωδ. Θέσης 562: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 056

Κωδ. Θέσης 565: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 057

Κωδ. Θέσης 568: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 058

Κωδ. Θέσης 569: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 059

Κωδ. Θέσης 570: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 060

Κωδ. Θέσης 571: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 061

Κωδ. Θέσης 601: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 062

Κωδ. Θέσης 603: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα 
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 023

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ενότητα Α(2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί. 
ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, σύμφωνα με τα αναφερό−

μενα στην ενότητα Β. (1) ή Β. (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της εμπει−
ρίας) που ακολουθεί.

iii) Για τη θέση με κωδικό 519 η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την 
προκήρυξη Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού A΄ ή Β΄ τάξης, ως εξής: 

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31−12−1998 λαμβάνεται υπόψη (διό−
τι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρό−
νος 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 προσμετρείται μετά την λήψη αυτής.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση (βλ. παραπάνω τρόπο υπολογισμού), σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην ενότητα Α(2) ή στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι 
απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
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Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την προ−
κήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης για τους ανωτέρω κλάδους, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που 
διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρί−
ου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας, προσμετρούμενη κατά περίπτωση είτε μετά την απόκτηση του ζη−
τούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική 
διαδικασία, είτε μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη Άδειας άσκησης Επαγγέλματος ή άλ−
λης επαγγελματικής άδειας ή βεβαίωσης ή βεβαίωσης εγγραφής.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α(1) ή στην ενό−
τητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

β) Συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις υπόλοιπες θέσεις.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της 
εμπειρίας) που ακολουθεί.

ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της εμπει−
ρίας) που ακολουθεί.

2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρ−

κειας 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 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 διάρκεια της ασφάλισης και
• Στην Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος 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 προ−
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρο−
νική διάρκεια της εμπειρίας.

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 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 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 διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος 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 προ−
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρο−
νική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέ−

τες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 

το είδος της εμπειρίας.
• 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:
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(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,
Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος 

της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκει−
ται 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 απο−
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προ−
ϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που πα−
ρασχέθηκε 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 πρέ−
πει 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 τε−
λευταία 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 υπο−
ψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και 

(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 κατεί−
χε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλμα−
τος ή βεβαίωσης. 

3. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα−

δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασί−

ας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, η δι−
άρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερικής) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής 
(ώρες ανά εβδομάδα για Χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδο−
μαδιαίας 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 βεβαίω−
ση 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 διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση. 
4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θη−

τείας. 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 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, ο χρόνος της 
παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή της βεβαίωσης.
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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 ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία 
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 μετά 
την τροποποίησή του με το Ν. 3812/2009.

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. 
Γ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
1. 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, 
μετά την απόκτηση αυτών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

2. 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 του 
υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι 
μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προ−
κύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περί−
πτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, 
μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

4. Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, 
κατά περίπτωση, εμπειρία.

5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσι−

ών διαδικτύου καθώς και στο αντικείμενο των παρουσιάσεων (κωδ. 063) αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.
7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
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)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)} ή αντί−
στοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014 − ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄) 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι 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 ει−
δικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, προσκομί−
ζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγέ−
νεια 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 δια−
τάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα . (Ν. 2431/1996 και Από−
φαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ) (Ν. 4316/2014 − ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄) 

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)−ΚΥΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο σε κάθε περί−
πτωση από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι 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 ει−
δικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, προσκομί−
ζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγέ−
νεια 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 δια−
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τάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα . (Ν. 2431/1996 και Από−
φαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ) (Ν. 4316/2014 − ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄) 

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 οι−
κογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα. 

Α. Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των νόμων 1910/1944 και 
860/1979, το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ−

ρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης 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 γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ)Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, 

με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για 
τους ανάπηρους πολέμου και 

β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανά−
πηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα 
με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπου−
δών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.

Β. Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το πι−
στοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
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.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης 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 θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και 
η ισοβιότητα αυτής.

β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως 
ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά 
περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.
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γ) 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 Εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα των σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θη−
τεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.

8. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ − ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας προσκομίζουν:
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή Ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστα−

σης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
[(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)], που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή απο−
τελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας 
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία:
(i) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα 

λοιπά μέλη της οικογένειας και
(ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει προσληφθεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος 

του ποσοστού 10%.
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 τη 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 τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
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 εκπαίδευ−
σης 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 θη−
τεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δι−
ακοπή 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 (επικυρω−
μένα 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. 

9. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031/18−2−2014 (ΦΕΚ 466/Β/25−2−2014) 

και την υπ’ αριθ. 65/2014 Απόφαση Διευθύντος Συμβούλου περί επικαιροποίησης των ποσοστών των απαλλο−
τριωμένων εκτάσεων των Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων, όπου εί−
ναι εγκατεστημένα τα Λιγνιτωρυχεία και περί μη θέσης σε εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων περί εντοπιότητας 
του άρθρου 12, παρ. 19 του Ν. 3851/2010, καθορίζονται οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, οι Δημοτικές Ενότη−
τες και οι Δήμοι, στην περιοχή των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (Ατμοηλεκτρικοί και 
Υδροηλεκτρικοί), οι Αυτόνομοι (ΑΣΠ) και Τοπικοί (ΤΣΠ) Σταθμοί Παραγωγής των Νησιών, καθώς και τα Λιγνι−
τωρυχεία της ΔΕΗ ΑΕ.

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας απαιτείται να προσκομίσουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστο−
ποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) και 
για τις Τοπικές Κοινότητες Κλείτου, Κομάνου και Μαυροπηγής η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα και με το άρθρο 
58 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014).
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Οι κωδικοί εντοπιότητας καθώς και ο τρόπος κατανομής των ποσοστών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων 
των Τοπικών /Δημοτικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων, στην περιοχή των οποίων εί−
ναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Παραγωγής (Ατμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί), οι Αυτόνομοι (ΑΣΠ) και Το−
πικοί (ΤΣΠ) Σταθμοί Παραγωγής των Νησιών, καθώς και τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ ΑΕ. αναφέρονται στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Τα κατωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) πε−
ριπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά το χρόνο της πρόσληψης)

Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄) απαιτείται:
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: 
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 πε−

ρίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και 
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επι−

θυμεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα 
αυτό, εφόσον το δικαίωμα πρόσληψης μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης: 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποί−

ου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοι−
νότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληρο−
φοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)] και ανάλογη δι−
καστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης: 
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 Αλληλεγ−
γύης 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 τραυμα−
τισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο επήλθε αναπη−
ρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, για λόγους υγείας, την 
οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα πρόσληψης μεταβι−
βάζεται 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. 1599/86 ότι δεν έχει προσληφθεί με βάση τη συγκεκριμένη διά−

ταξη άλλο άτομο της οικογένειας και
στ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή βεβαίωση οικο−

γενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνι−
κού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)], στα οποία να εμφανίζονται όλα τα μέλη της 
οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπεί−
ας 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 του−
λάχιστον 67%.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης: 
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 δι−

καίωμα πρόσληψης: 
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση 

των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και 
− δεν έχει προσληφθεί 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 την 

πρόσληψη.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορη−

γείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)] στα οποία 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 θάνα−
τος 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.
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Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Ε) περίπτωσης: 
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 δι−

καίωμα πρόσληψης: 
− 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 προσληφθεί 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 την 

πρόσληψη.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορη−

γείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)], στα οποία 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 θάνα−
τος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλ−
θε από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 
27η Σεπτεμβρίου 2004.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (ΣΤ) περίπτωσης: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορη−

γείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)], στα οποία να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειάς του και η συγγενι−
κή 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 ημέ−
ρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της 
προκήρυξης. 

11. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/26.3.2014)
Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επί−

σημα 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 208/27.09.2013/
τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές 
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου−
δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτο−
αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί−
γραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί−
γραφα 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) 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.), υποβάλλο−
νται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακρι−
βών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημό−
σιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνο−
νται 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 εγγρά−
φων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απο−
λυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
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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 ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη−

ρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων (κωδ.063 όπου απαιτείται) αποδεικνύεται ως εξής:
1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού−

νται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώ−
ην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πρά−
ξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της 
με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή 
PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),
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)
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 αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟ−
ΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την 
αριθ. 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) 

(21−01−2015)
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
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)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−

INFOCERT 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)
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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

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: 
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκή−
ρυξη 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, εί−
ναι 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 Educa−

tional 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 Ο.Ε.Ε.Κ., 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 πιστοποιημέ−
νους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιη−
μένους 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 αόρι−
στης 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 Πλη−
ροφορικής 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 τουλά−
χιστον 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 Πανεπιστη−
μιακής (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 πιστοποι−
είται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήμα−
τα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

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 σχετι−
κοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώ−
τερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4 Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φο−
ρείς 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 στο αντικείμενο των παρουσιάσεων (κωδ.063), που απαιτείται για τις θέσεις με 
κωδ.517, 535 και 601 αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται 
από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προυπόθεση ότι περιλαμβάνεται η εν 
λόγω ενότητα και β) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & 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 & Μηχανικού Υπολογιστών  
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών  
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής  
− Επιστήμης Υπολογιστών 
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
− Μηχανικών Πληροφοριακών & 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 Βιοιατρική 
− 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.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & 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 Δι−

κτύων 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.

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 θέ−
σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευ−
ταίο 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:
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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 διενερ−
γούν 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, βε−
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου 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 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
• 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 αθροι−
στικά 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).

• 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.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(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 
6 έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL 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 αθροιστι−
κά 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, ΝΗ− 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
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• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL 
International (CEF 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.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου 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 4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL 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) −COMMUNICATOR− 

και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − 
COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συ−
νυποβάλλονται 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).

•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.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• 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
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 γλωσσο−

μάθειας 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 υπηρε−
σίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
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Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη 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.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, 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).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL 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.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, 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 βεβαίω−

ση, 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) Αριστη 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 Μο−

νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ιν−

στιτούτου 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 τον Μάιο 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. 
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Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη 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.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE 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 τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίω−

ση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό 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) Αριστη 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 Παιδεί−

ας, 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 Παιδεί−

ας, 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 Παιδεί−

ας, 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) Αριστη 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.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
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(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 Φι−

λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελ−
λάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(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 Φι−

λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελ−
λάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελλη−

νική 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 αποκτη−

θεί 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 γλωσ−

σομάθειας 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 γνώ−
ση 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 βε−
βαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν 
λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πρά−
ξης 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 πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου 
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φω−
τοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ−ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (ΚΕΦ. Β΄) πρέπει να συμπληρώσουν−υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδι−
κτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής. 

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2015, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνονται τα εξής: 

• Όσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (δη−
λαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγ−
γραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online 
Υπηρεσίες −> Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης 
που τους αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αί−
τησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). 

• Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. πρέ−
πει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που 
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τους έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτη−
σης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυ−
τών παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.

• Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ηλεκτρο−
νικές (Online) Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδη−
γίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, και παραδείγματα συμπλήρωσης 
ανά πεδίο. Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τις δυνατότητες να διαβάσουν το ΦΕΚ της προκήρυξης, να προ−
χωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της 
ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται κατά τη συμπλή−
ρωση της αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν 
των δέκα λεπτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που 
αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους. 

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 
Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες.

Στην παρούσα προκήρυξη δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» και 
«ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ». 

Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο 
πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που 
πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος  προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία  πλήρωσης των θέσεων της προκή−
ρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τον κωδικό που αντι−
στοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», 
εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπου−

δών κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο  «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙ−
ΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά. 

Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις 
οποίες επιθυμεί να προσληφθεί, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης. Εφόσον ο υποψή−
φιος πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου της εντοπιότητας πρέπει να δηλώσει στο κατάλληλο πεδίο ΒΗΜΑ 
10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ τον κατάλληλο κωδικό εντοπιότητας σύμφωνα με τον «Πίνακα Κατα−
νομής Θέσεων» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ που αντιστοιχεί στην (στις) επιδιωκόμενη (ες) θέση (εις) και δεσμεύ−
εται να υπηρετήσει για μία τουλάχιστον δεκαετία.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη των υποψηφίων 
η σχετική ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο email που δήλωσαν οι υποψή−
φιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Η εκτύ−
πωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να ει−
σέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση 
που έχουν υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη «Προβολή». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υπο−
βολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Online 
Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε». Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγί−
ες που τους δίνονται ηλεκτρονικά.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», 
πρέπει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. 
και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Συμπλήρωση» και 
στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκ νέου Υποβολή της, διαφορετικά δε λαμβάνεται υπόψη η αίτησή 
τους και δεν είναι δυνατή η εκτύπωσή της. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την 
εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υπογεγραμμένη και με την ένδειξη (ή αναγράφοντας σε αυτή) «Συμπλήρω−
ση». Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν 
εκ νέου δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση επιθυμίας μη συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι υποψήφιοι πρέπει να ακυρώσουν την 
ηλεκτρονική τους αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, θεω−
ρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την ακύρωση της συγκεκριμένης 
αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 1Κ/2015.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ EΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ

Ο τρόπος κατανομής των θέσεων στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, τις Δημοτικές Ενότητες και τους Δή−
μους, ρυθμίζεται ως εξής:

1. Ο αριθμός των θέσεων, κατά Κατηγορία και Ειδικότητα που αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, 
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Κατηγορία και Ειδικότητα 
με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότη−
τας, προκειμένου για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων, των Σταθμών Παραγωγής καθώς και των Αυτόνο−
μων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής των νησιών (αναλογική κατανομή).

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των παραπάνω υπολογισμών δεν είναι ακέραιος αριθμός αλλά δεκαδικός, 
τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Άνω του 0,5 περιλαμβανομένου, γίνεται 
στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και κάτω του 0,5 γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, εκτός των περιπτώ−
σεων που το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδος, οπότε σε κάθε περίπτωση θα στρογγυλοποι−
ούνται σε μία μονάδα (ένα άτομο). 

Εάν, μετά τον ανωτέρω πολλαπλασιασμό και τη στρογγυλοποίηση, το άθροισμα των θέσεων που φαίνεται κα−
ταρχήν να αναλογούν σε κάθε Τοπική/Δημοτική κοινότητα δεν είναι ίσο με το σύνολο των θέσεων που προκη−
ρύσσονται αλλά μεγαλύτερο αυτού, τότε αυτές θα πρέπει να μειωθούν αναλόγως, αφαιρώντας θέσεις από τις 
Τοπικές /Δημοτικές κοινότητες που έχουν το μικρότερο ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης προκειμένου το 
άθροισμα των θέσεων που αναλογούν σε κάθε τοπική/δημοτική κοινότητα να είναι ίσο με το σύνολο των θέσε−
ων που προκηρύσσονται.

Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 1η κατανομή.
2. Στην περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας από τους υποψήφιους μόνιμους 

κατοίκους της κοινότητας αυτής (είτε λόγω έλλειψης ή μη επάρκειας υποψηφίων), οι θέσεις αυτές κατανέμονται 
στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους και τους αφαιρέθηκαν θέσεις στην πρώτη κατανομή. 
Οι εν λόγω Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες δεν λαμβάνουν επιπλέον θέσεις πέραν του αριθμού των θέσεων που 
καταρχήν τους αναλογούσε μετά τη στρογγυλοποίηση. 

Εάν μείνουν και πάλι κενές θέσεις, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία της αναλογικής κατανομής μέχρι εξαντλήσε−
ως όλων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υπόλοιπο υποψηφίων και πέραν του αριθμού των θέ−
σεων που τους κατανεμήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, ο αριθμός των θέσεων που καλύφθηκαν αφαιρείται από το 
σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων και οι υπόλοιπες ακάλυπτες θέσεις κατανέμονται και πάλι αναλογικά στις 
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που έχουν υποψηφίους, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των υπολοίπων θέσεων 
κατά Κατηγορία και Ειδικότητα με το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιστοιχεί στην απαλλοτριωθείσα έκταση 
της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας (που έχει επιπλέον υποψηφίους) διαιρώντας με το άθροισμα των ποσοστών 
των ιδίων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων που έχουν υποψηφίους. Στη συνέχεια γίνεται και πάλι στρογγυλοποί−
ηση, όπως ακριβώς αυτή ορίζεται παραπάνω.

Η κατανομή αυτή ορίζεται ως 2η κατανομή.
3. Εάν εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων και μείνουν και πάλι θέσεις κενές, 

αυτές κατανέμονται αναλογικά στις Δημοτικές Ενότητες, στις οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθ−
μοί Παραγωγής, με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ΄ αυτών. 

4. Εάν μείνουν και πάλι θέσεις κενές, αυτές κατανέμονται αναλογικά στους Δήμους με βάση το ποσοστό απαλ−
λοτριωθείσας έκτασης κάθε Δήμου στους οποίους εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία και οι Σταθμοί Παραγωγής.

5. Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους 
των λοιπών Δήμων του Νομού.

Ειδικότερα για τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης η πρόταξη λόγω εντοπιότητας, αναλύεται ως εξής: 

 Κωδ. 
Θέσης 564: 

 Για τις θέσεις της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, προτάσσονται οι υποψήφιοι 
μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, στις οποίες εκτείνεται το Λιγνιτωρυχείο 
με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των τοπικών/

δημοτικών κοινοτήτων, οι θέσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά στους υποψηφίους μόνιμους 
κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Μεγαλόπολης και Γόρτυνος στις οποίες εκτείνεται το 
Λιγνιτωρυχείο, με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές κατανέμονται αναλογικά στους 

μονίμους κατοίκους του Δήμου Μεγαλόπολης.
 Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους μόνιμους 

κατοίκους των λοιπών Δήμων του Νομού Αρκαδίας.
 Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη των 

υποψηφίων της λοιπής χώρας.
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ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ 

ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ 
ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της Δημοτικής 
Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική 

απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των 
Λιγνιτωρυχείων

(Α) Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου
(Α) Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου
(Α) Τοπική Κοινότητα 
 Μαραθούσσας
(Α) Τοπική Κοινότητα Χωρεμίου
(Α) Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης
(Α) Τοπική Κοινότητα Θωκνίας
(Β) Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων
(Α) Τοπική Κοινότητα Σούλου
(Α) Τοπική Κοινότητα Πλάκας
(Α) Τέως Οικισμός Ψαθίου
(Β) Τοπική Κοινότητα Μαυριών
(Α) Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών
(Α) Τοπική Κοινότητα Περιβολίων
(Α) Οικισμός Ορεστείου
(Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης)
(Β) Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη
(Α) Τοπική Κοινότητα Ίσαρη
(Α) Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών
(Α) Οικισμός Απιδίτσας
(Τοπικής Κοινότητας Χωρεμίου)
(Α) Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου

(Α) Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης
(Β) Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος

Δήμος Μεγαλόπολης 

14,260 %
13,491 %

12,528 %
11,309 %
9,966 %
 9,590%
8,511 %
5,052 %
3,666 %
2,987 %
2,856 %
1,533 %
1,284 %
0,843 %

0,804 %
0,768 %
0,450 %
0,089 %

 0,013 %

87,829 %
 12,171 %

100,000 %

Οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με εκθέτη 1 και 2 υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι Τοπι−

κές ή Δημοτικές Κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.

• Κωδ. Θέσης 
543, 553, 566: 

 Για τις θέσεις των Διευθύνσεων Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 
Μακεδονίας (ΔΕΛΚΔΜ) και Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΜΛΚΔΜ) 
προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, στις 
οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαϊδας με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας 
έκτασης εκάστης εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των 

τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, οι θέσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά στους υποψηφίους 
μόνιμους κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Πτολεμαΐδας, 
Ελλησπόντου, Κοζάνης και Δ. Υψηλάντη στις οποίες εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία 
Πτολεμαΐδας, με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές κατανέμονται αναλογικά 

στους μονίμους κατοίκους των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, με βάση το ποσοστό 
απαλλοτριωθείσας έκτασης κάθε δήμου στους οποίους εκτείνονται τα Λιγνιτωρυχεία. 
 Εφόσον και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τους υποψηφίους 

μόνιμους κατοίκους των λοιπών Δήμων του Νομού Κοζάνης.
 Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας.
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ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ ΟΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της Δημοτικής 
Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική 

απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων

(Γ) Τοπική Κοινότητα Κλείτου2

(Δ) Τοπική Κοινότητα Χαραυγής2

(Β) Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής1

(Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα1

(Β) Τοπική Κοινότητα Κομάνου1

(Ε) Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης2

(Α) Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου1

(Δ) Τοπική Κοινότητα Εξοχής2

(Β) Τοπική Κοινότητα Πτελεώνα1

(Β) Τοπική Κοινότητα Καρδιάς1 

(Δ) Νέα Καρδιά2 (Τοπικής Κοινότητας 
Κοίλων)*

(Γ) Toπική Κοινότητα Ακρινής2

(Α) Toπική Κοινότητα Σπηλιάς1

(Β) Τοπική Κοινότητα Γαλάτειας1

(Α) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χριστοφόρου1

(Ε) Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου2

(Β) Τοπική Κοινότητα Προαστίου1

(Α) Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς1

(Β) Τοπική Κοινότητα Ασβεστόπετρας1

(Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ.Χαραλάμπους2

(Β) Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας1

(Γ) Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου2

(Β) Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας1

(Γ) Τοπική Κοινότητα Αγ. Δημητρίου2

(Γ) Τοπική Κοινότητα Ρυακίου2

(Α) Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής 
(Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας
(Γ) Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου
(Δ) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης
(Ε) Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη

Δήμος Εορδαίας1

Δήμος Κοζάνης2

13,421 %
12,280 %
11,262 %
 8,015 %
 7,381 %
 7,061 %
 7,050 %
 6,592 %
 4,839 %

 2,047%
 2,047%*

 3,107 %
 2,820 %
 2,214 %
 2,178 %
 2,130 %
 2,078 %
 1,232 %
 0,455 %
 0,382 %
 0,333 %
0,332 %
 0,274 %
 0,250 %
 0,220 %

13,280 %
38,898 %
17,712 %
20,919 %
 9,191 %

52,178%
47,822%

Οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με εκθέτη 1 και 2 υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι Τοπι−
κές ή Δημοτικές Κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.

*Λόγω απαλλοτριώσεων στην πρώην κοινότητα Καρδιάς και μετεγκατάστασης του πληθυσμού της, το ποσο−
στό 4,094%, που αναλογεί στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις της, μοιράζεται εξ΄ ημισείας και συγκεκριμένα κατά 
ποσοστό 2,047% στην Τοπική Κοινότητα Καρδιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας 
και κατά ποσοστό 2,047% στη Νέα Καρδιά, της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, 
του Δήμου Κοζάνης.

• Κωδ. Θέσης 548: 

 Για τη θέση του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α΄, προτάσσονται οι 
υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας Μεγαλόπολης. 
 Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους της 

δημοτικής κοινότητας Μεγαλόπολης, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
της δημοτικής ενότητας Μεγαλόπολης.
 Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους της 

δημοτικής ενότητας Μεγαλόπολης, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Μεγαλόπολης.
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνει κενή η θέση, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι 

κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Αρκαδίας.
 Μετά τα ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη των 

υποψηφίων της λοιπής χώρας.
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Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α΄

ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της Δημοτικής 
Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική 

απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των 
Λιγνιτωρυχείων

Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης
Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης
Δήμος Μεγαλόπολης

100%
100%
100%

• Κωδ. Θέσης 531, 
554: 

 Για τις θέσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς, προτάσσονται οι υποψήφιοι 
μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες εκτείνεται το ο Σταθμός Παραγωγής 
με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών.
 Στην περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους 

των τοπικών κοινοτήτων, για την κάλυψη των θέσεων αυτών προτάσσονται οι υποψήφιοι 
μόνιμοι κάτοικοι της δημοτικής ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Κοζάνης.
 Μετά τα ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας.

Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Καρδιάς

ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της Δημοτικής 
Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική 

απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των 
Λιγνιτωρυχείων

Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης
Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου

Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη

Δήμος Κοζάνης

83,987%
 16,013%

100%
 

100%

• Κωδ. Θέσης 522: 

 Για τις θέσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Αμυνταίου − Φιλώτα, προτάσσονται 
οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες εκτείνεται ο Σταθμός 
Παραγωγής με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστης εξ αυτών.
 Σε περίπτωση μη κάλυψης αριθμού θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους των 

τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων, οι θέσεις αυτές κατανέμονται αναλογικά στους υποψηφίους 
μόνιμους κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου του Νομού 
Φλώρινας και Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, στις οποίες δημοτικές 
ενότητες εκτείνεται ο Σταθμός Παραγωγής, με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας 
έκτασης εκάστης εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές κατανέμονται αναλογικά 

στους μονίμους κατοίκους του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας και του Δήμου 
Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, στους οποίους δήμους εκτείνεται ο Σταθμός Παραγωγής, 
με βάση το ποσοστό απαλλοτριωθείσας έκτασης εκάστου εξ αυτών. 
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων των Νομών Φλώρινας και Κοζάνης.
 Μετά τα ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας.

Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αμυνταίου – Φιλώτα
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ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ 

ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της 
Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό 
(%) στη συνολική απαλλοτριωθείσα έκταση για την 

εγκατάσταση των Λιγνιτωρυχείων
(Α) Τοπική Κοινότητα Φιλώτα1

(Β) Τοπική Κοινότητα Περδίκκα2

(Α) Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς)1

(Α) Δημοτική Ενότητα Φιλώτα
(Β) Δημοτική Ενότητα Πτολεμαίδας

Δήμος Αμυνταίου1

Δήμος Εορδαίας2

79,292%
14,870%
 5,838%

85,130%
14,870%

85,130%
14,870%

Οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με εκθέτη 1 και 2 υπάγονται στο Δήμο με τον αντίστοιχο εκθέτη. Οι Τοπι−
κές ή Δημοτικές Κοινότητες με Α, Β, Γ κ.λπ. υπάγονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.

• Κωδ. Θέσης 521: 

 Για τις θέσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης−Αχλάδας, προτάσσονται 
οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Μελίτης.

 Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους της 
τοπικής κοινότητας Μελίτης προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
της δημοτικής ενότητας Μελίτης.

 Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους της 
δημοτικής ενότητας Μελίτης, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Φλώρινας.

 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνει κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι 
κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Φλώρινας.

 Μετά τα ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις ακολουθεί η κατάταξη 
των υποψηφίων της λοιπής χώρας.

Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Μελίτης – Αχλάδας

ΤΟΠΙΚΕΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΗΜΟΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Ποσοστό της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, της Δημοτικής 
Ενότητας και του Δήμου επί τοις εκατό (%) στη συνολική 

απαλλοτριωθείσα έκταση για την εγκατάσταση των 
Λιγνιτωρυχείων

Τοπική Κοινότητα Μελίτης
Δημοτική Ενότητα Μελίτης

Δήμος Φλώρινας

100%
100%

100%

• Κωδ. Θέσης 604: 

 Για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται για τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής 
(ΤΣΠ) Σύμης προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σύμης.

 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 
μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου.

Μετά τους ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ακολουθεί η κατάταξη των 
υποψηφίων της λοιπής χώρας. 

Τοπικός Σταθμός Παραγωγής (ΤΣΠ) Σύμης Δήμος Σύμης

• Κωδ. Θέσης 
555, 606: 

 Για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής 
(ΑΣΠ) Μυκόνου προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δημοτικής 
κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.
 Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων από τους υποψήφιους μόνιμους 

κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Μυκονίων, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι 
κάτοικοι του Δήμου Μυκόνου.
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Κυκλάδων.
 Μετά τους ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας
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Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυκόνου Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
Δήμος Μυκόνου

• Κωδ. Θέσης 558: 

 Για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής 
(ΑΣΠ) Σύρου προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δημοτικής 
κοινότητας Μάννα, της δημοτικής ενότητας Ερμούπολης, του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης.

 Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων από τους υποψήφιους μόνιμους 
κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Μάννα, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι 
κάτοικοι της δημοτικής ενότητας Ερμούπολης.

 Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων από τους υποψήφιους μόνιμους 
κατοίκους της δημοτικής ενότητας Ερμούπολης, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι 
κάτοικοι του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης.

 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 
μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Κυκλάδων.
Μετά τους ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ακολουθεί η κατάταξη 
των υποψηφίων της λοιπής χώρας. 

Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σύρου
Δημοτική Κοινότητα Μάννα

Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης
Δήμος Σύρου−Ερμούπολης

• Κωδ. Θέσης 
556, 607: 

 Για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής 
(ΑΣΠ) Πάρου προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δημοτικής 
κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.
 Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων από τους υποψήφιους μόνιμους 

κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Πάρου.
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Κυκλάδων.
 Μετά τους ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας. 

Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 
Δήμος Πάρου

• Κωδ. Θέσης 
557, 605: 

 Για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής 
(ΑΣΠ) Σάμου προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας 
Κοκκαρίου, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του Δήμου Βαθέος.
 Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων από τους υποψήφιους μόνιμους 

κατοίκους της τοπικής κοινότητας Κοκκαρίου, προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι 
της δημοτικής ενότητας Βαθέος.
 Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί αριθμός θέσεων από τους υποψήφιους 

μόνιμους κατοίκους της δημοτικής ενότητας Βαθέος, προτάσσονται μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Σάμου.
 Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν κενές θέσεις, προτάσσονται οι υποψήφιοι 

μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών Δήμων του Νομού Σάμου.
 Μετά τους ανωτέρω και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ακολουθεί η κατάταξη 

των υποψηφίων της λοιπής χώρας.

Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής (ΑΣΠ) Σάμου
Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου
Δημοτική Ενότητα Βαθέος

Δήμος Σάμου
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ (κατά αλφαβητική σειρά)

ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ /ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Δήμος Αμυνταίου 101

Δήμος Εορδαίας 102

Δήμος Κοζάνης 103

Δήμος Μεγαλόπολης 104

Δήμος Μυκόνου 105

Δήμος Πάρου 106

Δήμος Σάμου 107

Δήμος Σύμης 108

Δήμος Σύρου−Ερμούπολης 109

Δήμος Φλώρινας 110

Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής 111

Δημοτική Ενότητα Βαθέος 112

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος 113

Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη 114

Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου 115

Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης 116

Δημοτική Ενότητα Κοζάνης 117

Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης 118

Δημοτική Ενότητα Μελίτης 119

Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας 120

Δημοτική Ενότητα Φιλώτα 121

Δημοτική Κοινότητα Μάννα 122

Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης 123

Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων 124

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 125

Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας 126

Νομός ΑΡΚΑΔΙΑΣ 127

Νομός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 128

Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ 129

Νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ 130

Νομός ΣΑΜΟΥ 131

Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ 132

Οικισμός Απιδίτσας (Τοπικής Κοινότητας Χωρέμη) 133

Οικισμός Νέας Καρδιάς (Τοπικής Κοινότητας Κοίλων) 134

Οικισμός Ορεστείου (Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης) 135

Τέως Οικισμός Ψαθίου 136

Τοπική Κοινότητα Αγ. Δημητρίου 137

Τοπική Κοινότητα Αγ.Χαραλάμπους 138

Τοπική Κοινότητα Αγ.Χριστοφόρου 139

Τοπική Κοινότητα Ακρινής 140

Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 141

Τοπική Κοινότητα Ασβεστόπετρας 142

Τοπική Κοινότητα Γαλάτειας 143

Τοπική Κοινότητα Εξοχής 144

Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 145

Τοπική Κοινότητα Θωκνίας 146
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Τοπική Κοινότητα Ίσαρη 147

Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών 148

Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 149

Τοπική Κοινότητα Καρδιάς 150

Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 151

Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου 152

Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη 153

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών 154

Τοπική Κοινότητα Κλείτου 155

Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου 156

Τοπική Κοινότητα Κομάνου 157

Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων 158

Τοπική Κοινότητα Λεβαίας (Λακκιάς) 159
Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσας 160
Τοπική Κοινότητα Μαυριών 161

Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 162

Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 163

Τοπική Κοινότητα Μελίτης 164

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας 165

Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 166

Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 167

Τοπική Κοινότητα Πλάκας 168

Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 169

Τοπική Κοινότητα Προαστίου 170

Τοπική Κοινότητα Πτελεώνα 171

Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 172

Τοπική Κοινότητα Σούλου 173

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 174

Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 175

Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 176

Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 177

Τοπική Κοινότητα Χωρεμίου 178

Επικράτεια 180

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης (ΒΗΜΑ 10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) τον αντίστοιχο κωδικό εντοπιότητας, σύμφωνα με τον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ. Εάν δεν το δη−
λώσουν δεν προτάσσονται παρά την αναμφισβήτητη εντοπιότητά τους.

2. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας απαιτείται να προσκομίσουν «Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας» (όχι πι−
στοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) 
και για τις Τοπικές Κοινότητες Κλείτου, Κομάνου και Μαυροπηγής η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα και με το άρ−
θρο 58 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014).

Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν καλύπτει τους υποψηφίους για την απόδειξη του κριτηρίου 
της εντοπιότητας. 

3. Οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν πρόταξη στην κατάταξη εντός του ιδίου Πίνακα προσόντων και οι προσλαμβα−
νόμενοι στη ΔΕΗ Α.Ε. βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), που κά−
νουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας υποχρεούνται να παραμείνουν στις υπηρεσιακές Μονάδες 
πρόσληψης επί δεκαετία τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ειδικές για τη ΔΕΗ Α.Ε. νομοθετικές διατάξεις περί εντο−
πιότητας. Η Επιχείρηση πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει, για υπηρεσιακούς και μόνο λόγους και μέσα στα 
προαναφερθέντα διαστήματα τη διαδικασία μετάθεσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες υπηρεσιακές ρυθμίσεις. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*10000011103150060*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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