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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αρ. Φύλλου 462
30 Νοεμβρίου 2007

Προκήρυξη
(Αριθμός 2Γ/2007)
Πλήρωσης ογδόντα εννέα (89) οργανικών θέσεων
μονίμων υπαλλήλων με γραπτό διαγωνισμό της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών
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» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
β) Του ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ.Α΄).
γ) Του ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 220/28.9.1998/τ.Α΄), όπως ισχύει.
δ) Του ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/9.9.1999/
τ.Α΄).
ε) Του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/12.9.2000/τ.Α΄).
στ) Του ν.2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννο−
στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/16.2.2000/τ.Α΄).
ζ) 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.
η) Του ν.3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος
προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ
151/6.8.2004/τ.Α΄).
θ) Του ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ
48/23.2.2005/τ.Α΄).
ι) Του ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄).

ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και
διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ24/9.2.2007/τ.Α’).
ιβ) Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/9.2.2007/τ.Α΄).
ιγ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα»
(ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τo
π.δ.347/2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003/τ.Α΄), το π.δ. 44/2005
(ΦΕΚ 63/9.3.2005/τ.Α΄) το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/
τ.Α΄) και τo π.δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄)
ιδ) Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/1.2.1989/τ.Α΄).
ιε) Του π.δ. 154/2003 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι−
τών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 126/28.5.2003/
τ.Α΄), με το οποίο δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρό−
σληψη πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους
κλάδους ΠΕ1 Αερολιμενικών και ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέρι−
ας Κυκλοφορίας.
2. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης (ΦΕΚ 1854/τ. Β΄/11.12.2003) «Πλήρωση θέσε−
ων του Δημόσιου Τομέα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της αριθμ. 42948/2003
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/25.7.2006/τ.Β’).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/429/12547/7.9.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ.
55/11.11.1998 ΠΥΣ (ΦΕΚ 252/τ.Α΄) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.17/225/23130π.ε/1.6.2007 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/27.12.2006 (ΦΕΚ280/
τ.Α΄) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημό−
σιο Τομέα», για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσ−
σομένων θέσεων.
5. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/16200/2.10.2003 και ΔΙΠΠ/
Φ.ΗΛ/1/2894/4.3.2005 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
1494/10.10.2003/τ.Β΄ και 341/16.3.2005/τ.Β΄ αντίστοιχα)
«Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω−
πικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)».
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6. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/18.7.2003/τ.Β΄).
7. Τα υπ’ αριθμ. Δ9/Α/4490/1500/2.2.2007 και Δ9/Α/31006/9897/1500/9.8.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μι−
σθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων αυτών.
8. Τις υπ’ αριθμ. 200872/15.11.2006 και 200740/18.7.2007 αποφάσεις του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας «Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των
θέσεων αυτών» (ΦΕΚ 1762/5.12.2006/τ.Β΄ και ΦΕΚ 1233/18.7.2007/τ.Β΄ αντίστοιχα) για τα προστατευόμενα από το ν.
2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ.
9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετι−
κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα 07−620 (ΑΣΕΠ)
και Κ.Α.Ε. 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τον φορέα για τον οποίο διενεργείται η πρόσληψη.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση ογδόντα εννέα (89) οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως κατωτέρω:
• Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών
Θέσεις: 19
• Κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Θέσεις: 70
• Ποσοστό 20% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων, θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα
πολυτέκνων, (παρ. 6 άρθρο 14 του 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 άρ−
θρου 1 του ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγω−
νισμό, με τη σειρά επιτυχίας και κατέχουν τα γενικά και πρόσθετα προσόντα του οικείου κλάδου. Οι υποψήφιοι
του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας πρέπει να έχουν επιτύχει και στην εξέταση ορθοφωνίας.
• Ποσοστό 10% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων, θα καλυφθεί από γονείς με τρία τέκνα και
τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν, πετύχουν του−
λάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό, με τη σειρά επιτυχίας και κατέχουν τα γενικά και πρό−
σθετα προσόντα του οικείου κλάδου. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας πρέπει να
έχουν επιτύχει και στην εξέταση ορθοφωνίας.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
1 του ν.3260/2004 ως αντικαταστάθηκε κατά το σημείο αυτό με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών θέσεων, που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα
πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή
τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Ζ΄.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις (ειδικές θέσεις) από πολύτεκνους και τέκνα πο−
λυτέκνων, τρίτεκνους και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις
ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής για τους αντίστοιχους κλάδους.
Λόγω της κατανομής των προκηρυσσομένων θέσεων δεν προκύπτουν θέσεις για τους παλιννοστούντες πο−
ντίους ομογενείς ούτε για τους παλιννοστούντες ομογενείς τους προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιε−
τικής Ένωσης που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (παρ. 1 άρθρο
9 του ν. 2790/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004).
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται στις Νομαρχίες και Επαρχεία όπως αυτές εμφανίζονται κατωτέ−
ρω στον Πίνακα Θέσεων:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙ−
ΚΟΣ ΘΕ−
ΣΗΣ

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

201

ΕΝΤΟΠΙΟ−
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ ΘΕ−
ΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

−

22

11

7

4

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ−
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕ−
ΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

101

−

1

1

−

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Α) ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙ−
ΚΟΣ ΘΕ−
ΣΗΣ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΟ−
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ ΘΕ−
ΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

102

01

2

2

−

−

202

01

6

4

1

1

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Β) ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙ−
ΚΟΣ ΘΕ−
ΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟ−
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ ΘΕ−
ΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

103

01

1

1

−

−

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ−
ΤΑ

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

203

−

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕ−
ΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

2

2

−

−
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ−
ΤΑ

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

204

−

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕ−
ΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

10

6

3

1

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ−
ΤΑ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

104

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

205

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕ−
ΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

−

2

2

−

−

−

5

4

1

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

206

-

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΘΕΣΕΙΣ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΑΥΤΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ
1

-

-

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ−
ΤΑ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

105

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

207

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕ−
ΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

−

2

2

−

−

−

7

4

2

1

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙ−
ΚΟΣ ΘΕ−
ΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟ−
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ ΘΕ−
ΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥ−
ΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

208

−

2

2

−

−

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

106

01

2

2

−

−

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

209

01

4

3

1

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
Α) ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

107

01

1

1

−

−

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

210

01

2

2

−

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
Β) ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

108

01

1

1

−

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

109

01

1

1

−

−
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

110

01

1

1

−

−

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ ΠΟ−
ΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ ΑΥ−
ΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

111

−

2

2

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

112

01

2

2

−

−

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

211

01

2

2

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

113

01

1

1

−

−

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

212

01

7

4

2

1

Ενδείξεις του «Πίνακα Θέσεων»:
Στις στήλες «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» ο ΚΩΔ. 01 αναφέρεται σε δημότη νησιού, που επιλέγει θέση στο αντίστοιχο νησί
και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί 10ετία τουλάχιστον.
Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων των Κλάδων ΠΕ1 και ΠΕ2, οι οποίες
αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πο−
λυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις που αναλογούν, κατά περίπτωση, για πολύτεκνους,
τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ − ΘΕΣΕΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) για τον κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών κατά τα έτη 1973 έως και 1987 (ηλικίας από 21 έως και 35 ετών),
β) για τον κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατά τα έτη 1978 έως και 1987 (ηλικίας από 21 έως
και 30 ετών).
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3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλά−
δου τους.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές.
6. Πιστοποιητικό Υγείας Γ΄ Κατηγορίας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 «Περί
Υγειονομικής εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας» (μόνον για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ2 Ελε−
γκτών Εναέριας Κυκλοφορίας).
7. Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.
8. Να έχουν τα ειδικά πρόσθετα προσόντα διορισμού (γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμού Η/Υ).
9. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου
14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους (παρ.
5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).
• Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτή−
σεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.
• Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει, τον τίτλο σπουδών καθώς και τα πρό−
σθετα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους κωδικούς τους, στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ, μέχρι την ημερο−
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιου−
δήποτε τμήματος ΑΕΙ της
ημεδαπής, περιλαμβανο−
μένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνι−
κού Ανοικτού Πανεπιστημί−
ου (ΕΑΠ) και των Προγραμ−
μάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ή ισότιμων σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδα−
πής.

ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕ−
ΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιου−
δήποτε τμήματος ΑΕΙ της
ημεδαπής, περιλαμβανο−
μένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνι−
κού Ανοικτού Πανεπιστημί−
ου (ΕΑΠ) και των Προγραμ−
μάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ή ισότιμων σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδα−
πής.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

300

400

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ−
ΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

΄Αριστη γνώση Αγγλικής
γλώσσας.

001

Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η κάλυψη
των θέσεων από υποψη−
φίους με άριστη γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας,
επιτρέπεται ο διορισμός
υποψηφίων, με πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας.

002

Γνώση Χειρισμού Η/Υ

003

΄Αριστη γνώση Αγγλικής
γλώσσας.

001

Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η κάλυψη
των θέσεων από υποψη−
φίους με άριστη γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας,
επιτρέπεται ο διορισμός
υποψηφίων, με πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας

002

Γνώση Χειρισμού Η/Υ

003

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, γίνονται επίσης δεκτοί:
• Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη − μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι)
Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
• Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα
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με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγγελ−
ματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. (άρθρο 13 του π.δ. 231/1998 − ΦΕΚ 178 Α΄).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ αναφέρο−
νται στα Παραρτήματα Γ΄ και Δ΄ της παρούσας προκήρυξης, αντίστοιχα.
ΙΙΙ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Στις Ειδικές Περιπτώσεις Διορισμού εμπίπτουν:
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά,
συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει
το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 ν.3230/2004, ΦΕΚ
44/Α/11.2.2004).
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).
Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999
(παρ.6, άρθρο 18 ν.2768/1999).
Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνέπεια 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 διορισμού, 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.
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελε−
σίδικη 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 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/
Β/8.6.2007).
2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) προσλαμβάνονται στο δη−
μόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, καθ’ υπέρ−
βαση του προβλεπόμενου από την 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 φο−
ρέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως
αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωπο−
παγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και
καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε κα−
ταργείται 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 το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007).
Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
της παρούσας προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ − ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.
Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών θα διαγωνισθούν σε ένα στάδιο, με γραπτή δοκιμασία
που περιλαμβάνει τα μαθήματα:
«ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» (συντελεστής βαρύτητας 1).
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελλη−
νικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κεί−
μενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.
«ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» (σε επίπεδο βασικών γνώσεων) (συντελεστής
βαρύτητας 1).
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετασθούν μέσα από ερωτήσεις: Έννοια συντάγματος – μορφή του πολιτεύ−
ματος, όργανα του κράτους – διάκριση και άσκηση λειτουργιών – συνταγματικές ελευθερίες. Διοικητικές αρχές
και υπηρεσίες, έννοια διοικητικών πράξεων, αρχή της νομιμότητας – μορφές ελέγχου της διοίκησης, τακτικά δι−
οικητικά δικαστήρια – προσωπική ευθύνη των οργάνων της διοίκησης. Στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινοτικού δι−
καίου. Βασικές οικονομικές έννοιες: προσφορά, ζήτηση, τιμές και κόστος παραγωγής, διεθνές εμπόριο, επενδύ−
σεις, χρήμα, πίστη, τράπεζες, πληθωρισμός, δημόσια οικονομικά.
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«ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (σε επίπεδο βασικών γνώσεων) (συ−
ντελεστής βαρύτητας 1).
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετασθούν μέσα από ερωτήσεις: Στοιχεία άλγεβρας, γεωμετρίας, τριγωνομε−
τρίας και στατιστικής, απλές συναρτήσεις και γραφικές τους παραστάσεις. Κίνηση και δυναμική σωμάτων, εφαρ−
μογές θερμότητας, οπτικής, ηλεκτρισμού και πληροφορικής. Περιβάλλον. Τεχνολογικές εφαρμογές.
Β. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας θα διαγωνισθούν σε τρία στάδια. Τα Α΄
και Β΄ στάδια θα διεξαχθούν με γραπτή δοκιμασία και το Γ΄ στάδιο με προφορική εξέταση Ορθοφωνίας. Το
περιεχόμενο κάθε σταδίου περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.
Α΄ Στάδιο: «ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» (συντελεστής βαρύτητας 1).
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελλη−
νικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κεί−
μενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.
Β΄ Στάδιο: «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΓΡΑΠΤΟ TEST)» (συντελεστής βαρύτητας 2).
Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθη−
κόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή − συγκέντρωση, αντίληψη χώ−
ρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών
τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού
χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων.
Προσοχή: Στο Β΄ στάδιο δύνανται να συμμετάσχουν μόνον οι υποψήφιοι που θα λάβουν στο Α΄ στάδιο
βαθμολογία, μεγαλύτερη ή ίση της βάσης βαθμολογίας [πενήντα (55) μονάδες] (εδ.6, παρ.Ι, Κεφ. Γ΄ της πα−
ρούσας).
Γ΄ Στάδιο: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ»
Η εξέταση Ορθοφωνίας θα γίνει από ειδική επιτροπή για τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων, σε
σχέση με την άρθρωση του λόγου και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».
Προσοχή: Στο Γ΄ στάδιο θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά στους πίνακες
κατάταξης και μέχρι του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων τουλάχιστον, βάσει του τελικού βαθμού της γρα−
πτής εξέτασης (εδ. 5 παρ.Ι, Κεφ.Γ΄ της παρούσας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ − ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ –
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων που εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα γίνει με ηλεκτρο−
νική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner−ΟΜR) με βάση τις προκα−
θορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή, ορθές απαντήσεις.
2. Βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται
σε κλίμακα βαθμολογίας 1−100. Δεδομένου ότι εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει
μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.
3. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία
της μονάδος.
4. Βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων
των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών του κάθε μαθήματος.
5. Τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης καθορίζεται:
α) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών ο μέσος όρος των βαθμών που αυτοί συγκέντρω−
σαν στη γραπτή εξέταση των τριών μαθημάτων,
β) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ο μέσος όρος των δύο (2) βαθ−
μών που συγκέντρωσαν στο Α΄ στάδιο και στο Β΄ στάδιο της εξέτασης.
6. Η βάση της βαθμολογίας ορίζεται:
α) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών οι πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό
της γραπτής εξέτασης.
β) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι πενήντα πέντε (55) μονάδες
στον βαθμό που συγκέντρωσαν και στο Α΄στάδιο και στο Β΄στάδιο.
7. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης εφ’ όσον ο μέ−
σος όρος της βαθμολογίας τους στα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση της βαθμο−
λογίας [πενήντα πέντε (55) μονάδες].
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8. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατατάσσονται στους πίνακες κατά−
ταξης εφ’ όσον ο μέσος όρος της βαθμολογίας που έλαβαν στα στάδια Α΄ και Β΄ της εξέτασης είναι τουλά−
χιστον ίσος με τη βάση της βαθμολογίας [πενήντα πέντε (55) μονάδες].
ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η προφορική εξέταση Ορθοφωνίας δεν βαθμολογείται αλλά η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επι−
τυχής» ή «μη επιτυχής».
III. Διοριστέοι είναι τόσοι υποψήφιοι όσοι και οι αντίστοιχες προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τη
σειρά κατάταξης. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στον κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας απο−
τελεί η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση Ορθοφωνίας.
IV. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ − ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης
προσαυξάνεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο:
α)
το βαθμό του βασικού του πτυχίου,
β)
τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές,
γ)
τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και
δ)
τυχόν εντοπιότητα .
Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης,
προσαυξημένος με βάση τα ανωτέρω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ κριτήρια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ακο−
λούθως:
1. Βαθμός τίτλου σπουδών.
Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού τίτλου, ακέραιος ή κλασματικός [με δύο (2) δεκα−
δικά ψηφία], αφού αφαιρεθεί το πέντε (5) που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του τίτλου
είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10).
2. Μεταπτυχιακές σπουδές
α) Για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, προσαύξηση τέσ−
σερις (4) μονάδες.
β) Για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικεί−
μενο της θέσης προσαύξηση δύο (2) μονάδες.
Σημείωση: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο,
δεν λογίζεται και ως μεταπτυχιακός τίτλος (αφορά κυρίως πτυχία του εξωτερικού).
3. Εμπειρία
Για εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου:

μισή (0.5) μονάδα.

Για εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων:

μία (1) μονάδα.

Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων:

μιάμιση (1,5) μονάδα.

Για εμπειρία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων:

δύο (2) μονάδες.

Για εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον εξαμήνων:

δυόμισι (2,5) μονάδες.

Για εμπειρία οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμήνων:

τρεις (3) μονάδες.

Για εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον εξαμήνων:

τριάμισι (3,5) μονάδες.

Για εμπειρία δώδεκα (12) τουλάχιστον εξαμήνων:

τέσσερις (4) μονάδες.

Για εμπειρία δεκαέξι (16) τουλάχιστον εξαμήνων:

πέντε (5) μονάδες.

Για εμπειρία είκοσι (20) εξαμήνων και άνω:

έξι (6) μονάδες.
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4. Εντοπιότητα
Προσαύξηση κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των νησιών του Αιγαίου, (Θήρας, Καρπάθου, Κω,
Λέσβου, Λήμνου, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σκιάθου), οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχι−
στον 10ετία σε θέσεις υπηρεσιών του δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στο αντίστοιχο νησί.
5. Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας απολυθέντων ή παραιτηθέντων από τη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙ−
ΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Θεσσαλονίκης.
Απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται
προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή
τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον απολύθηκαν το χρονικό διάστημα από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007
και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους
φορέα ή απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μέχρι τις 9.8.2007 (ήτοι μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του άρ−
θρου 23 του ν. 3526/2007/ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ. Α’).
Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄− ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
V. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
• Σε ότι αφορά την κατάταξη των υποψηφίων για το κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό του διαγωνισμού, προηγείται ο κάτοχος διδακτο−
ρικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου−
δών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και ακολουθούν οι
υποψήφιοι με κριτήριο τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκή−
ρυξη. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς επιτυχίας βάσει των ανωτέρω κριτηρίων,
αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με δημόσια κλήρωση.
• Σε ότι αφορά την κατάταξη των υποψηφίων για το κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό του διαγωνισμού, προηγείται ο κάτοχος διδακτο−
ρικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου−
δών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και ακολουθούν: ο
υποψήφιος που έλαβε το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή και αν στο συγκε−
κριμένο μάθημα έχουν τον ίδιο βαθμό, προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει
τον αμέσως επόμενο σε μονάδες συντελεστή. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς
επιτυχίας βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με δημόσια κλήρωση.
VI. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τις προσαυξήσεις των υποψηφίων, θα συνταχθούν ανά νομαρχία οι
κατωτέρω προσωρινοί πίνακες:
α)
Αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι, κατά κλά−
δο−ειδικότητα. Παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου αναγράφονται ο βαθμός κατά μάθημα, ο τελικός
βαθμός της γραπτής εξέτασης, οι προσαυξήσεις, ο συνολικός βαθμός του διαγωνισμού καθώς και η σειρά κατά−
ταξης.
β) Πίνακας διοριστέων με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ανάλογα και με τις προτιμήσεις τους στον
οποίο αναφέρεται ο τόπος στον οποίο διορίζονται. Ο Πίνακας διοριστέων καταρτίζεται με βάση τον πίνακα κα−
τάταξης υποψηφίων και με τη σειρά που έχουν σε αυτόν, σε συνδυασμό και με τη δήλωση προτίμησής τους και
περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
Σημείωση: Διοριστέοι, είναι μόνο όσοι καλύπτουν, από τους πίνακες κατάταξης, τον αριθμό των προκη−
ρυχθεισών θέσεων για τις οποίες εξεδήλωσαν προτίμηση και μόνο αυτοί περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διο−
ριστέων, θα προσληφθούν δε από τον οικείο φορέα, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού
του οικείου κλάδου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄).
γ) Αλφαβητικό πίνακα απορριπτέων. Σε αυτόν αναγράφονται όσοι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα κατάλ−
ληλα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.
Σε όσες νομαρχίες έχουν καθορισθεί ειδικές θέσεις για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων ή τρίτεκνους
και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, καταρτίζονται αντίστοιχα και χωριστοί κατά νομαρχία και κατά κλάδο πί−
νακες κατάταξης που περιλαμβάνουν τους υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έλαβαν τη βαθμο−
λογία βάσης κατά τη σειρά της συνολικής βαθμολογίας τους στο γραπτό διαγωνισμό.
Από τους ανωτέρω ειδικούς πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, καταρ−
τίζονται και χωριστοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν μόνο τους πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων ή
τρίτεκνους και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας αντίστοιχα, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού
του οικείου κλάδου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄).
Στους ειδικούς αυτούς πίνακες διοριστέων δεν περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων ή τρί−
τεκνοι και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, οι οποίοι είναι διοριστέοι, χωρίς χρήση της ιδιότητάς τους αυτής.
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων αποστέλλονται από την Κεντρική Επιτροπή:
α) για ανάρτηση στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας και β) στο ΑΣΕΠ. Συγ−
χρόνως το ΑΣΕΠ αποστέλλει Δελτίο Τύπου στον ημερήσιο τύπο με το οποίο γνωστοποιείται ότι οι ανωτέρω πί−
νακες απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

•

•

•

•

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημε−
ρών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους, η άσκηση ενστάσεως για οποιονδήποτε λόγο
σε σχέση με τους πίνακες, πλην της βαθμολογίας. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν
επιτρέπεται.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο
ΑΣΕΠ. Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πρά−
ξεως ή παραλείψεως, πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (€40)
που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.
Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παραλλήλως προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας των
πινάκων κατάταξης υποψηφίων. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση μπορεί
να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή την ανασύνταξη των πινάκων.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και επί τη
βάσει αυτών οι πίνακες Διοριστέων. Ακολούθως το ΑΣΕΠ, αφού διαπιστώσει την ορθή σύνταξη των ανωτέ−
ρω πινάκων, τους κυρώνει και τους αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Γ΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ − ΥΠΕΥΘΥ−
ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 174).
Το ανωτέρω έντυπο διατίθεται από τα Καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα ΚΕΠ.
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αιτήσεως:
α)
στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), επιλογή «Έντυπα υποβολής αιτήσεων».
β)
στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας (www.kep.gov.gr): επιλογή «Σύνδεσμοι», επιλογή «Ανεξάρτητες
και άλλες Αρχές», «Έντυπα υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ».
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμέ−
νων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε ειδικό φά−
κελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2007
Ταχυδρομική θυρίδα: 14308
ΤΚ 115 10 ΑΘΗΝΑ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο διαγωνισμό μέχρι και την 14η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα.
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκε−
λος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην «ΑΙΤΗΣΗ − ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ο υποψήφιος επισυνάπτει:
α) Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως της ανωτέρω συμπληρωμένης «Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» με πρωτό−
τυπη υπογραφή,
β) παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ),
γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρισίμων σελί−
δων του διαβατηρίου δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτο−
γραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και
πιστοποιητικό γέννησης,
δ) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας και χειρι−
σμού Η/Υ, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο Ζ΄, με τα οποία
αποδεικνύονται τυχόν ιδιότητες ή κριτήρια που τον αφορούν.
Εάν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με τυχόν ιδιότητες του υποψηφίου (πολυτέ−
κνου, τριτέκνου, εντοπιότητας, κ.λ.π.), τότε οι ιδιότητες αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν δηλώνο−
νται στις σχετικές ενδείξεις του εντύπου των αιτήσεων.
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Εάν δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ή αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, οι υποψή−
φιοι τίθενται σε πίνακα απορριπτέων, ακόμη και αν έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη της
προκαθορισμένης βάσης.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύ−
που της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επι−
τρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να
αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να
μη ληφθεί υπόψη.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέ−
σεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω δια−
δικασία.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην αίτη−
ση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986.
Στην αίτησή του ο υποψήφιος αναγράφει τη Νομαρχία στην περιφέρεια της οποίας επιθυμεί να εξετασθεί.
Είναι ενδεχόμενο η εξέταση να γίνει σε ορισμένη ή ορισμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση
μικρού αριθμού υποψηφίων. Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη ένδειξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(βλ. Παράρτημα ΣΤ΄), τότε θα θεωρηθεί ως τόπος εξέτασης η Αθήνα.
Οι κωδικοί των απαιτούμενων πρόσθετων προσόντων που αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤ−
ΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» πρέπει απαραιτήτως να δηλωθούν στη θέση του εντύπου της
αίτησης όπου αναφέρονται οι «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια της αίτησης καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε προσόντα,
ιδιότητες ή κριτήρια που απαιτούνται ή διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα προαναφερόμενα τε−
τραγωνίδια ή κωδικούς, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχε−
τικά δικαιολογητικά.
Το ΑΣΕΠ μετά την παραλαβή των αιτήσεων θα καταρτίσει αλφαβητικό αρχείο των υποψηφίων που γίνονται
δεκτοί, καθώς και πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία επειδή η αίτησή τους είναι εκ−
πρόθεσμη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή έχουν υπερβεί τα προκαθορισμένα από την προκήρυξη, κατά
περίπτωση, όρια ηλικίας. Οι πίνακες αποκλειομένων που περιλαμβάνουν το λόγο αποκλεισμού για κάθε υποψή−
φιο θα αναρτηθούν στο κτίριο του ΑΣΕΠ στην Αθήνα και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. Κατά των
πινάκων αυτών ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, με σχετική αναφορά που υποβάλλει ή κατα−
θέτει στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(Αφορά μόνον τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών)
Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα
πρέπει να αναγράψουν στην αίτηση και στην επικεφαλίδα αυτής «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ».
Επιπλέον των προαναφερομένων που αφορούν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης καθώς και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, πρέπει να επισυνά−
ψουν στην αίτησή τους:
Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του ν.3528/2007, ΦΕΚ 26/9.2.2007/τ.Α΄ (Υπαλ−
ληλικός Κώδικας), από την οποία:
i) Nα προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία συμμετο−
χής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και
ii) Να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κα−
τάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί.
Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, πλέον των ανωτέρω, ειδική διαγνωστική έκθεση
Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήμα−
τα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
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Οι παραπάνω υποψήφιοι θα υποβληθούν σε ειδικές εξετάσεις. Προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εξέτα−
σης, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την αίτησή τους, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, δήλωση
σε απλό χαρτί γραφής, στην οποία να δηλώνουν τον τρόπο εξέτασης που επιθυμούν να εξετασθούν (βλέπε Πα−
ράρτημα Ζ΄).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα γίνουν δεκτοί για ειδική εξέταση, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και πάντως του−
λάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, με φρο−
ντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, θα τους γνωστοποιηθεί και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο μπορούν
να εξετασθούν μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού.
Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέ−
λος του Κεφαλαίου Ζ΄ της προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•
•
•

Ο διαγωνισμός θα είναι γραπτός και θα διεξαχθεί στα στάδια, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο
Β΄.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σταδίων του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνω−
στοποιηθούν εγκαίρως, με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ.
Τα θέματα θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ−ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, προσόντα και ιδιότητες μέχρι και
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Τα σχετικά αποδεικτικά, τα οποία
υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος
του παρόντος κεφαλαίου.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού.
Προσοχή
Για την προσθήκη των, πέραν του 5, μονάδων του βαθμού του τίτλου και των κλασμάτων των μονάδων αυτών
πρέπει στο αποστελλόμενο κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου να γίνεται μνεία της ακριβούς αριθμητικής βαθ−
μολογίας. Εάν η βαθμολογία εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό
πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας
(όχι της τυχόν στρογγυλοποιημένης σε ακέραιη μονάδα).
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται, μόνον:
− Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλί−
μακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
− Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
− Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτι−
μίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προ−
κήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του ΣΑΕΙ, σύμφω−
να με τα άρθρα 10 παρ.2 – 12 και 11 του π.δ.165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/1948 του Συμβουλίου της ΕΕ).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προ−
σκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη−
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου:
i) Ιατρικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσε−
ως ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/1986) και
ii) Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορη−
γηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή−Νοσηλεύτριας ή Μαιευτή− Μαίας στην ημεδαπή, σύμφωνα με
το π.δ. 40/1986 (ΦΕΚ 14/Α/1986) και το π.δ. 97/1986 (ΦΕΚ 35/Α/1986), αντίστοιχα.
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Σημείωση: (βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους, αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογι−
κής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζε−
ται ως αδιαβάθμητος (ν.3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της
αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5».
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισο−
τιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ
149Α) όπως ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατο−
χυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορη−
γείται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. (άρθρα 13 − 14 του
π.δ. 231/1998 − ΦΕΚ 178Α’), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτι−
μία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Ισοτιμία πτυχίων Α.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 διατάξε−
ων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν
σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο
έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη−
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν 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. της ημεδαπής,
τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Όλα τα ανωτέρω (τίτλοι, βεβαιώσεις, πράξεις, πιστοποιητικά) πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί−
τησης σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων, προσκομίζουν επικυ−
ρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο
που καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμε−
νους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑ−
ΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, για την ισοτιμία του τίτλου, που έχει εκδοθεί μέχρι την τε−
λευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποι−
ητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται
μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία
του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Για όσους υποψηφίους έχουν εμπειρία ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή εμπειρία αερολιμενικού η εμπειρία
αυτή πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την από−
δειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ανα−
φέρονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσα−
λονίκης, προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συ−
γκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη συγκριμένη διαδικασία πρέπει να προσκομίσουν:
α) Αντίγραφο εγγράφου Καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας και Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 3526/2007 (ήτοι 9.2.2007), προκειμένου για τους απολυθέντες ή
β) Αντίγραφο Πράξεως παραιτήσεως, προκειμένου για τους παραιτηθέντες.
Οι προϋποθέσεις χρήσης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.
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5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ.
Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη δήμου των νησιών του Αιγαίου, (Θήρας, Καρπάθου, Κω, Λέσβου,
Λήμνου, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σκιάθου) που επιλέγει θέση στο αντίστοιχο νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει
σε αυτή επί μία τουλάχιστον 10ετία, για τους υποψηφίους που κάνουν χρήση του κριτηρίου αυτού, πιστοποιη−
τικό του οικείου Δήμου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
6. ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Τρόπος απόδειξης: βλέπε Παράρτημα Γ΄).
7. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ της
Προκήρυξης.
8. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΄Η ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας πολυτέκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένει−
ας.
• Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλο−
δαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται
και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά
περίπτωση στο ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.
• Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, του οικείου δήμου ή κοινότητας, που
περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πο−
λυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπον−
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται
για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως
της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της πα−
ρούσας προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτή−
τως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν ο υποψήφιος 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 ανα−
φέρονται 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.
2) Όταν ο υποψήφιος 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 ανα−
λυτικά.
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.
Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ε΄:
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστο−
ποιητικό 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.
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δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να ανα−
φέρονται 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 ανα−
λυτικά.
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 οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φο−
ρέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70%
για τους ανάπηρους πολέμου.
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέ−
κνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότη−
τά 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. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006, το πι−
στοποιητικό 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 ανα−
λυτικά.
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.
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβί−
ως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπη−
ρία 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, ανάλο−
γα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης 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
θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.
9. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας τριτέκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα
των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσε−
ως της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας προκήρυξης 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 διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος του
ποσοστού 10%.
Το πιστοποιητικό 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 ανα−
λυτικά.
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 οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικί−
ας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέ−
ρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλο−
γα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαί−
δευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 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 την στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων
τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επι−
κυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει απο−
κτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
Αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο−
νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 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 ερμη−
νέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
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 φω−
τοαντίγραφα 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. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί
η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι−
κυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986.
Ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προ−
ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών
– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο
ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύ−
πων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε−
βαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής,
όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφε−
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
έχει στα χέρια του.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση
συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να
προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει, υποχρεωτικά, στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου κλάδου, με βάση τη
σειρά κατάταξης τους και τη δήλωση προτίμησής τους.
Σε περίπτωση μη αποδοχής διορισμού ή κωλύματος διορισμού, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος
στη σειρά βαθμολογίας του οικείου πίνακα. Το ίδιο θα ισχύσει και όταν οι υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτη−
θούν εντός έτους από το διορισμό τους.
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ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
• Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά
απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού προσκομίζονται κατά το χρόνο του διορισμού στην οικεία
υπηρεσία, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι
αμέσως επόμενοι.
• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλ−
λήλου του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994,
ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους.
• Πιστοποιητικό Υγείας Γ΄ Κατηγορίας (για τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο−
ρίας).
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 «Περί Υγειονομικής εξετάσεως
Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας».
Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου 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
περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και
γ) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το
οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του σοβαρώς τραυ−
ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός
ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας και
ανάλογη δικαστική 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 Κοινότη−
τα
β) βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού,
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διά−
ταξη άλλο άτομο της οικογένειας και
δ) πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να
εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999 και να
προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότη−
τα, για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιεί−
ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερί−
πτωση (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 διορισμού:
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβα−
ση των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 άλλο άτομο της
οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το δι−
ορισμό.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ−
νειάς 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.
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις κατά την ημέρα λήξεως
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της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυ−
ξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον
χρόνο του διορισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί: Σε όλες τις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης και Διοίκησης των Νομών της Χώρας και τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώ−
ρας, οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους.
Να σταλεί επίσης και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας στην περιοχή των οποίων προκηρύσσεται
πλήρωση θέσεων οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή της. Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ καθώς και το
Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες «KAΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΕΑ» των Αθηνών, και σε μία
τοπική εφημερίδα της έδρας των νομών της χώρας.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Η Προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1)
τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της.
Να έχουν γεννηθεί:
α) για τον κλάδο ΠΕ1 ειδικότητας Αερολιμενικών κατά τα έτη 1973 έως και 1987 (ηλικίας από 21 έως και
35 ετών),
β) για τον κλάδο ΠΕ2 ειδικότητας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατά τα έτη 1978 έως και 1987 (ηλι−
κίας από 21 έως και 30 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο−
γραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβα−
ση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικα−
στική 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 άρ−
θρου 14 παρ. 1 του ν. .2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του 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 σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του ερ−
γαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη για διορισμό του υποψηφίου, εφό−
σον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συ−
ντάγματος, διάταγμα που να αίρει το κώλυμα για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
6. Να κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών.
Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης.
7. Να έχουν τα ειδικά πρόσθετα προσόντα διορισμού (γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμού Η/Υ).
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•

•

•

Τα ανωτέρω προσόντα διορισμού πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το διορισμό.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα
διοριστέων υποχρεούνται, να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαι−
ολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για
αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι διοριστέοι πρέπει να διαθέτουν Πιστοποι−
ητικό Υγείας Γ΄ Κατηγορίας το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 «Περί Υγειονο−
μικής εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας» και θα προσκομισθεί κατά το διορισμό.
Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, που έχουν διοριστεί με τις δια−
τάξεις του ν.2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρού−
σας προκήρυξης εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δεν έχει παρέλ−
θει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους (παρ. 5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 50% −
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή αερολιμενικού, μετά την απόκτη−
ση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη εμπειρίας ελεγκτή εναέριας κυ−
κλοφορίας ή αερολιμενικού και της χρονικής διάρκειας αυτής, είναι τα εξής:
(1) Για τους μισθωτούς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα):
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, από
την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του απαιτούμενου από την προκήρυ−
ξη τίτλου σπουδών.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία
να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία
να προκύπτει και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, από
την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του απαιτούμενου από την προκήρυ−
ξη τίτλου σπουδών.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκε−
κριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εξειδικευμένης εμπειρίας.
• Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για την απόδειξη εμπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών
που απαιτούνται από τις ανωτέρω κατά περίπτωση παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μι−
κτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρό−
νος απασχόλησης και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου
ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγ−
γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος της εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να
αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέ−
πει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εμπειρία,
αυτή γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο τέλος των Παραρτημάτων
της παρούσας Προκήρυξης. Το εν λόγω υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται στους υποψηφίους από
τον φορέα που εκδίδει την προκήρυξη. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό
από τα Κ.Ε.Π. και την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
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• Ειδικές περιπτώσεις
α. 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.
β. ΄Ερευνα 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 επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση, στην
οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο
χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενό του και η συμβολή του στην
περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν με το φορέα που εκτέλε−
σε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμε−
τοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών.
γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν 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.
δ. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE
του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 του ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρε−
σία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά). Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται
εμπειρία ή προκειμένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήματος της προσαύξησης κατά 50%, από τη βεβαί−
ωση πρέπει να προκύπτει και το αντικείμενο του προγράμματος.
2. Προϋποθέσεις προσαύξησης της εμπειρίας κατά 50%, εφόσον έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα
Ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία, που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότη−
τας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης και επιδιώκει την απόλαυση ειδικού πλεονεκτήματος (δικαίωμα προ−
σαύξησης 50%):
α) σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και
ο χρόνος αυτής είναι αθροιστικά ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά τη χρονική περίο−
δο από 1.1.1990 έως και 23.2.2005 ή
β) σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουρ−
γικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκη−
σης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (α), πρέπει να υπο−
βάλει, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Για την περίπτωση (α) απαιτείται βεβαίωση του φορέα στον οποίο η εμπειρία έχει αποκτηθεί, για την ειδι−
κότητα με την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησής του,
2. Για την περίπτωση (β) απαιτούνται:
i) Βεβαίωση της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυμης εταιρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης
όπου ο υποψήφιος προσλήφθηκε, στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του, το συγκεκριμένο πρό−
γραμμα και η πηγή χρηματοδότησής του, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ή κοινής υπουργικής
απόφασης και ο Ο.Τ.Α. (δήμος, κοινότητα ή νομικό τους πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλοποιη−
θεί το πρόγραμμα.
ii) Βεβαίωση του αντίστοιχου ΟΤΑ ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προ−
γράμματος, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (i και ii) απαιτούνται μόνο όταν η επιχείρηση ή η ανώνυμη εταιρεία της τοπικής
αυτοδιοίκησης δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Άλλως, απαιτείται μόνο βε−
βαίωση του δήμου ή κοινότητας ή δημοτικού – κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπου παρασχέ−
θηκε η αντίστοιχη εργασία, για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, η οποία δικαιολογεί την προσαύξηση των
μονάδων εμπειρίας 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.
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου
βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και οι Φορείς της
παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
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3. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
α. Για τον υπολογισμό της εμπειρίας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή εμπειρίας αερολιμενικού λαμβάνεται υπό−
ψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών.
β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υπο−
ψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημερομίσθια, οι μή−
νες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια του (25).
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να
προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην
περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30
ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που
προκύπτει.
Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα, του Κεφαλαίου Ζ΄ της προ−
κήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, και πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ... » (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους,
οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως
έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην
οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών
εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex−
aminations 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.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − MASTERY−
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−
MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examina−
tions 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 Examina−
tions Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
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• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDU−
CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex−
aminations 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 Exami−
nations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMU−
NICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR−
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTER−
NATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL
− COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDU−
CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) − Βαθμολογία από 3 έως 4.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE − PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION−του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3)−
ACHIEVER− και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) −
ACHIEVER − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFI−
CATE IN INTERNATIONAL ESOL − ACHIEVER − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL −ACHIEVER− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDU−
CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί
με το πιστοποιητικό:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες
της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά
δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• 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 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 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
•
•
•
•

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 V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF B1.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση,
από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται,
ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.
• 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.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP).
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• 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.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρμόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό
Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για
την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT).
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1.1.2000 (στην Ελλάδα από
τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• 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.
(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).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή 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 (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• 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).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).
(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.
• 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 DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL).
• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• 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).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
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• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
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 επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη−
ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού−
νται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την ανα−
γραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α)
ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006)
β)
Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006)
γ)
Infotest (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 (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ)
I SKILLS A.E. (14.9.2007)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και εί−
ναι τα εξής:
α)
ECDL Eλλάς Α.Ε.
•
ECDL Core Certificate
•
ECDL Start Certificate
•
ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
•
Cambridge International Diploma in IT Skills
•
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
•
Internet and Computing Core Certification (IC3)
•
Microsoft Office Specialist (MOS)
•
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
•
ICT Intermediate A
•
ICT Intermediate B
•
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
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•
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
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προ−
κήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετι−
κή περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως,
εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2007 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παρα−
πάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ.
Γ/5184/28.2.2006) με την εξής ονομασία:
α)
ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β)
Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Ed−
ucational 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.).
2.
Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3.
Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα 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 πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον και σχετική βεβαίωση του οικείου
τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από την οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω μαθήματα εμπίπτουν στην περιοχή της
Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
4.
Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατό−
πιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώ−
πων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
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)
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 Βιοϊατρική
−
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
−
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
−
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
−
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
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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.
Γ) 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 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 Ε΄
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ − ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) του−
λάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοι−
πών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο
και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τε−
λείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν
έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του
Συντάγματος).
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Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του
και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται
και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανω−
τέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοι−
πές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Σημείωση:
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 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 −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
(Θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων από τους υποψηφίους)

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ

510

ΑΧΑΪΑΣ

050

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

180

ΛΑΡΙΣΑΣ

300

ΠΕΙΡΑΙΑ

520

*10004623011070036*

ΦΕΚ 462
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Απόφαση 42948/10.12.2003 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΦΕΚ 1854/τ. Β΄/11.12.2003) (άρθρο 31, παρ. 2 και 3).
Οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εξέτασης ή με συνδυασμό αυ−
τών:
α) Με γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή
βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, εφόσον δηλώνουν αυτόν τον τρόπο εξέτασης.
β) Με προφορική εξέταση.
Σε προφορική εξέταση υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί,
καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέ−
πουν να εκφράζονται γραπτώς.
γ) Με χρήση νοηματικής.
Σε εξέταση με χρήση νοηματικής υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές
παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί
εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής.
Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 32 της παρούσας, μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέτα−
ση και με τους δύο τρόπους, προφορικώς και γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοημα−
τικής.
δ) Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης,
γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και, στις περιπτώσεις
που κρίνει αναγκαίο, μετά από γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι
συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.
Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(1)

Ημερομηνία Γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρον.
Ταχυδρομείου
(e- mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(2)

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων
προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα
διοριστέων και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
Τίτλος σπουδών

(3)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Ασφαλιστικός φορέας

(4)

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ημερομηνία κτήσης

Φορέας χορήγησης αυτής

Ημερομηνία λήψης

(5)

Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε μήνες

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών».
(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω με την αίτηση συμμετοχής μου.
* Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη εμπειρίας.

όπισθεν
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(1)

Έως

ΣΥΝΟΛΟ

............ ............
.
.

(2)

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης

Κατηγορία φορέα

Από

(β)
Ημέρες απασχόλησης

α/α

(α)
Μήνες απασχόλησης

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.)

Αντικείμενο απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3)

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
(2) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός
τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου
ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς
της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».
(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο των
ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η
εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και
το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α).

Ημερομηνία: ............................................
Ο/Η Δηλ.........

Υπογραφή
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ΕΘΝΙΚΟ Τ Υ ΠΟΓ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*10004623011070036*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

