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∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 7
26 Ιανουαρίου 2007

Προκήρυξη
(Αριθμός 1Γ/2007)
Πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό
της Τράπεζας της Ελλάδος.
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. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού−
ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/16.2.2000/τ.Α΄).
δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ−
ναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος
προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ
151/6.8.2004/τ.Α΄).
στ) 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΄).
ζ) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄).
η) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ
39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.347/2003
(ΦΕΚ 315/31.12.2003/τ.Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005/τ.Α΄)
και το π.δ. 116/9.6.2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄).
2. Την 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1854/
τ. Β΄/11.12.2003) «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ
989/25.7.2006/τ.Β΄).

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/14/11997/14.7.2006 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης (ΦΕΚ 1044/Β΄/2.8.2006) «Καθορισμός ειδι−
κών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της Τράπε−
ζας της Ελλάδος».
5. Τις σχετικές διατάξεις του Οργανισμού της Εσω−
τερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού της Βαθμολογικής
και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος.
6. Την υπ’ αριθμ. 6/26.4.2006 απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
7. Την από 12.1.2007 βεβαίωση της Διεύθυνσης Γενι−
κού Λογιστηρίου – Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της
Τράπεζας της Ελλάδος, ότι η δαπάνη που θα προκύψει
από τη διαδικασία διεξαγωγής του γραπτού διαγωνι−
σμού για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων
θα βαρύνει την Τράπεζα της Ελλάδος.
8. Τα υπ’ αριθμ. 123/4.8.2006, 5761/28.8.2006 και
257/12.1.2007 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος με
τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των προκηρυσσομέ−
νων θέσεων και καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προ−
σόντα διορισμού.
9. Τον κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/
18.7.2003/τ.Β΄).
10. ΄Oτι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την
εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή
της σχετικής 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 τελι−
κώς την Τράπεζα της Ελλάδος για την οποία διενερ−
γείται η πρόσληψη.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Γραπτό Διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά εκα−
τόν είκοσι οκτώ (128) θέσεων της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, Νομαρχία Αθηνών, ως κατωτέρω:
Α΄

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός,
πενήντα οκτώ (58) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.), Κλάδος Λογιστικός − Ταμιακός,
εβδομήντα (70) θέσεις.
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• Ποσοστό 20% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, κατά κλάδο θα
καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθε−
τα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό, και με τη σειρά επιτυχί−
ας τους (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).
• Ποσοστό 10% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ κατά κλάδο θα
καλυφθεί από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, εφόσον υπάρχουν, κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθε−
τα προσόντα, πετύχουν τουλάχιστον το κατώτατο όριο βαθμολογίας στο διαγωνισμό και με τη σειρά επιτυχίας
τους (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 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΄.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά
που αντιστοιχούν στο 20%, 10%, εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.
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 κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό, είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.510)
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3000

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
58

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ
42

11

5

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4000

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
70

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ
49

14

7

Ενδείξεις του «Πίνακα Θέσεων» για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ:
Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων των κλάδων, 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.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ − ΘΕΣΕΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΠΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1986 (ηλικίας από 21 έως και 35 ετών).
β) Για την κατηγορία ΔΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1989 (ηλικίας από 18 έως και 35 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλά−
δου τους.
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Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο
χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υπο−
ψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
7. 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 αιτήσεων
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, κατά περίπτωση, τον τίτλο σπουδών καθώς
και τα πρόσθετα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους κωδικούς τους, στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΩΔ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΘΕΣΗΣ
ΣΗΣ

ΠΕ

ΔΕ

3000

4000

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος
ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και
των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προ−
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), ή ισό−
τιμων σχολών της αλλοδαπής.
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ−
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΤΙΤΛΩΝ

100

200

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ−
ΝΑ ΠΡΟΣΟ−
ΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ−
ΝΩΝ ΠΡΟΣΟ−
ΝΤΩΝ

΄Αριστη γνώ−
ση Αγγλικής
γλώσσας

001

Γνώση Χειρι−
σμού Η/Υ

002

Πολύ καλή
γνώση Αγγλι−
κής γλώσσας

003

Γνώση Χειρι−
σμού Η/Υ

002

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ΠΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 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.
• Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα
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΄).
• Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα
αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Παράρτημα Δ΄).
• Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και για τις θέσεις
της κατηγορίας ΔΕ απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βλ. Παράρτημα Γ΄)
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όσοι από τους υποψηφίους για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής είναι:
α) σύζυγος ή τέκνο Ελλήνων πολιτών οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά συνε−
πεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίω−
μα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο η 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 το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999) και
γ) σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, (παρ.
6, άρθρο 18 ν. 2768/1999), προσλαμβάνονται (στο δημόσιο 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’ υπέρβαση του προβλεπομένου από την προκήρυξη αριθμού θέ−
σεων, εφόσον επιτύχουν σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων, μετά από σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ
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για την επιτυχία τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστά−
ται με την απόφαση διορισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώ−
τη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως
η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 του ν. 2738/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3189/03
σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999).
Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο
Κεφάλαιο Η΄ της παρούσας) στον οικείο φορέα, προκειμένου να διορισθούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ
Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτά, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σημειώνο−
ντας τις απαντήσεις σε ειδικό απαντητικό φύλλο.
Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη τους όπως και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφέρουν για
κάθε κατηγορία ΠΕ και ΔΕ.
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και
αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.
1.2 Πολιτική Οικονομία (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Οικονομική Ανάλυση
• Εισαγωγικά: Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας: Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων ή με−
τασχηματισμού. Ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών: a αγαθών, προσφορά αγαθών. Καταναλωτές – Επιχει−
ρήσεις – Κράτος και οι «κανόνες του παιχνιδιού» της αγοράς.
• Μικροοικονομική Θεωρία: Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περι−
ορισμός, επιλογή, συνάρτηση χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής και κόστους: Συναρ−
τήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, καμπύλες
κόστους, ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνα−
σμα παραγωγού. Ισορροπία της επιχείρησης και προσδιορισμός παραγωγής και τιμών σε μορφές αγοράς, όπως
στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπώλιο.
• Μακροοικονομική Θεωρία: Μακροοικονομικά μεγέθη. Το νεοκλασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα: Αγορά
εργασίας, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, επιτόκια, ποσοτική θεωρία χρήματος, αγορά χρήματος, ισορροπία του
υποδείγματος. Το κεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας της οικονομίας: Αγορά προϊόντος,
αγορά χρήματος, αγορά εργασίας. Το υπόδειγμα IS−LM−AD−AS. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Επέ−
κταση του κεϋνσιανού μακροοικονομικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας της οικονομίας σε ανοικτή οικονο−
μία. Θέματα πολιτικής. Αγορά εργασίας και ανεργία: πληροφοριακή ανεργία, καμπύλη Philips, πληθωριστικές
προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού.
β) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοοικονομική
• Χρηματοοικονομικοί δείκτες και ο ρόλος τους στη λήψη εταιρικών αποφάσεων.
• Διεθνείς Κεφαλαιαγορές: Παραγώγων, Επιτοκίων, Εμπορευμάτων, Συναλλάγματος, Ομολόγων, Μετοχών και
λοιπών σύνθετων προϊόντων.
γ) Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου
• Μέθοδοι λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων (NPV, IRR).
• Κόστος δανεισμού και αξιολόγηση χρηματοδοτικών προτάσεων.
• Βασικές έννοιες της θεωρίας Χαρτοφυλακίου: Αξιολόγηση απόδοσης και κινδύνου χρεογράφων (μετοχές,
ομόλογα), κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων (Markowitz), υπόδειγμα Αγοράς για μετοχές (CAPM).
1.3 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 30%)
α) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
• Περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάρτισης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
• Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης των κυριοτέρων στοιχείων των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων.
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
β) Διοικητική Λογιστική
Βασικές αρχές κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, ανάλυση απο−
κλίσεων, λήψη αποφάσεων βάσει κοστολογικών πληροφοριών, ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους.
γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Γενικές γνώσεις και ειδικότερα, γνώση των παρακάτω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ):
• ΔΛΠ 1: Παρουσιάση Οικονομικών Καταστάσεων
IAS 1: Presentation of Financial Statements
• ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
ΙΑS 16: Property Plant and Equipment
• ΔΛΠ 32: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση
IAS 32: Financial Instruments; Disclosure and Presentation
• ΔΛΠ 39: Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
IAS 39: Financial Instruments; Recognition and Measurement
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1.4 Στατιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
• Περιγραφική στατιστική.
• Εκτίμηση αριθμητικού μέσου, ποσοστού και διακύμανσης.
• Έλεγχος υποθέσεων (μέσου και διακύμανσης).
• Απλή γραμμική παλινδρόμιση και συσχέτιση.
• Εκτίμηση τάσης και εποχικότητας σε χρονολογικές σειρές.
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1 Γενικές γνώσεις και δεξιότητες (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Εξέταση γενικότερων και πρακτικών γνώσεων (π.χ. οικονομικών, επικαιρότητας, πολιτιστικών), δεξιοτήτων και
αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων.
2.2 Άλγεβρα (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
• Ύλη από τα βιβλία Άλγεβρας, της Α΄ και Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Οι πραγματικοί αριθμοί.
− Συναρτήσεις.
− Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.
− Εξισώσεις – Ανισώσεις 2ου βαθμού.
− Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις.
− Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση.
• Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Διαφορικός Λογισμός.
2.3 Οικονομική Θεωρία (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής και 2ου κύ−
κλου ΤΕΕ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.
2.4 Λογιστική (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής.
2.5 Στοιχεία Στατιστικής (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
Ύλη από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
− Στατιστική.
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 προ−
καθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή, ορθές απαντήσεις.
Βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε
κλίμακα βαθμολογίας 1−100. Θα εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση και ο βαθμός θα προκύπτει μετά από
αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.
2. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία
της μονάδος.
3. 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.
4. Για να καταταγεί ο υποψήφιος στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως, σε κάθε μάθημα
να έχει συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας που ορίζεται στις πενήντα (50) μονάδες.
ΙΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ − ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) μονάδες σε κάθε μάθημα, δηλαδή τη βάση
της οριζόμενης βαθμολογίας, δικαιούνται προσαύξηση στο βαθμό της γραπτής εξέτασης, λαμβάνοντας υπό−
ψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α) το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β) τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, γ)
τυχόν εμπειρία σε Τραπεζικές Εργασίες.
Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προσαυ−
ξημένος με βάση τα υπό στοιχεία α, β, γ, κριτήρια, ως κατωτέρω παρατίθενται:
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 (μόνο για την ΠΕ κατηγορία).
α) Για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (οικονομικής κατεύ−
θυνσης), προσαύξηση τέσσερις (4) μονάδες.
β) Για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμε−
νο της θέσης (οικονομικής κατεύθυνσης), προσαύξηση δύο (2) μονάδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται και
ως μεταπτυχιακός τίτλος (αφορά κυρίως πτυχία του εξωτερικού).
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Μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν πρόσθετο προσόν για τη συμμετοχή σε ορισμένες θέσεις, δεν λαμβάνονται
υπόψη ως κριτήριο προσαύξησης της βαθμολογίας.
3. Εμπειρία σε Τραπεζικές Εργασίες.
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.
ΙΙΙ. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό του διαγωνισμού, προηγείται ο κάτοχος διδακτορι−
κού 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 με τη σει−
ρά που τα μαθήματα αναγράφονται στην προκήρυξη και αν στο συγκεκριμένο μάθημα έχουν τον ίδιο βαθμό,
προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει τον αμέσως επόμενο σε μονάδες
συντελεστή και ούτω καθεξής. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς επιτυχίας βάσει
των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με δημόσια κλήρωση.
ΙV. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τις προσαυξήσεις των υποψηφίων, θα συνταχθούν οι κατωτέρω προ−
σωρινοί πίνακες:
α) Πίνακας κατάταξης υποψηφίων στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαι−
τούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας. Παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου αναγράφονται ο βαθμός κατά μάθημα, ο βαθμός
εξέτασης, οι τυχόν συντελεστές, οι προσαυξήσεις και ο συνολικός βαθμός του διαγωνισμού.
β) Πίνακας διοριστέων κατά κατηγορία εκπαίδευσης με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Ο Πίνακας
διοριστέων καταρτίζεται με βάση τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων και με τη σειρά που έχουν σε αυτόν 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 προκηρυ−
χθεισών θέσεων και θα προσληφθούν από τον οικείο φορέα, εφόσον πληρούν συγχρόνως και τα απαιτού−
μενα προσόντα διορισμού του κλάδου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄).
γ) Αλφαβητικό πίνακα απορριπτέων κατά κατηγορία. Σε αυτόν αναγράφονται όσοι δεν συγκέντρωσαν την απαιτού−
μενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης για τη θέση που επιδίωκαν με το βαθμό που έλαβαν κατά μάθημα.
Όπου έχουν καθορισθεί ειδικές θέσεις για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων ή τρίτεκνους και τέκνα
τρίτεκνης οικογένειας, καταρτίζονται αντίστοιχα και χωριστοί κατά κατηγορία εκπαίδευσης πίνακες κατά−
ταξης που περιλαμβάνουν τους υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έλαβαν τη βαθμολογία 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, καταρτί−
ζονται και χωριστοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν μόνο τους πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων ή
τρίτεκνους και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας αντίστοιχα. Στους ειδικούς αυτούς πίνακες διοριστέων δεν περι−
λαμβάνονται οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων ή τρίτεκνοι 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, β) στην ιστοσελίδα του διαδικτύ−
ου (www.asep.gr) και γ) στο ΑΣΕΠ. Συγχρόνως το ΑΣΕΠ αποστέλλει Δελτίο Τύπου στον ημερήσιο τύπο με το οποίο
γνωστοποιείται ότι οι ανωτέρω πίνακες απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
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 πράξε−
ως 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.
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Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και επί τη βά−
σει αυτών οι πίνακες Διοριστέων.
Ακολούθως το ΑΣΕΠ, αφού βεβαιωθεί για την ορθή σύνταξη των ανωτέρω 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 σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙ−
ΤΗΣΗ − ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 171» και της κατηγορίας
ΔΕ το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 173». Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών υποβάλλουν επιπλέον και το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 021».
Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από τα Καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα ΚΕΠ.
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
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», επιλογή «ΑΣΕΠ», «Έντυπα υποβολής αιτήσεων».
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε ειδικό
φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία (ΠΕ ή ΔΕ) για την οποία ο
υποψήφιος υποβάλλει την αίτησή του, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2007
Ταχυδρομική θυρίδα: 14308
ΤΚ 115 10 ΑΘΗΝΑ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο διαγωνισμό μέχρι και την 12 Μαρτίου 2007, 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 ανω−
τέρω συμπληρωμένης «Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» με πρωτότυπη 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 σελίδων του διαβατηρίου δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται
ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει
η ημερομηνία γέννησης, να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης και δ) πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί−
γραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφά−
λαιο Ζ΄
, με τα οποία αποδεικνύονται τυχόν ιδιότητες ή κριτήρια που τον αφορούν.
Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης απο−
κλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη ή χωρίς το απαι−
τούμενο παράβολο αίτηση.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου
της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη 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 επιτρέπεται
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 και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ
ή ΔΕ). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτη−
ση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφί−
ου από την περαιτέρω διαδικασία.
΄Οπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην αί−
τηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτ−
λων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά.
ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώ−
σουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται οι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩ−
ΔΙΚΟΙ, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την
ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν.
2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία
τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αί−
τησης όπου αναφέρονται οι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου στα έντυπα αιτήσεων Α.Σ.Ε.Π., Π.Ε. «171» και Δ.Ε. «173» αναφέρεται το ποσοστό προσαύξη−
σης της εμπειρίας κατά 40% με την αντίστοιχη υποσημείωση του με δείκτη (6),αυτό θα εκλαμβάνεται πλέον
ως ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ει−
δικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη και στο
νόμο (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3320/2005).
Στην αίτησή του ο υποψήφιος αναγράφει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί. Οι Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός ορίζονται στο Παράρτημα Ζ΄ της προκήρυξης.
Σε περίπτωση μικρού αριθμού υποψηφίων, είναι ενδεχόμενο η εξέταση να γίνει σε ορισμένες μόνο εξ αυτών.
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί η απαιτούμενη ένδειξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία ο
υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί (βλ. Παράρτημα Ζ΄), τότε θα θεωρηθεί ως τόπος εξέτασης η Αθήνα.
Το ΑΣΕΠ μετά την παραλαβή των αιτήσεων θα καταρτίσει αλφαβητικό αρχείο κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδι−
κότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη δια−
δικασία επειδή η αίτησή τους είναι εκπρόθεσμη ή ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο. Οι πίνακες
αποκλειομένων που περιλαμβάνουν το λόγο αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο θα αναρτηθούν στο κτίριο του
ΑΣΕΠ στην ΑΘΗΝΑ και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. Κατά των πινάκων αυτών ο υποψήφιος
έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, με σχετική αναφορά που υποβάλλει ή καταθέτει στο ΑΣΕΠ, εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
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 απαι−
τούμενων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, πρέπει να επισυνάψουν
στην αίτησή τους:
Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 και επομένων του ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19
Α΄(Υπαλληλικός 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 μαθή−
ματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Οι παραπάνω υποψήφιοι θα υποβληθούν σε ειδικές εξετάσεις. Προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εξέτασης, υπο−
χρεούνται 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 Παράρτημα ΣΤ΄).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα γίνουν δεκτοί για ειδική εξέταση, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και πάντως τουλά−
χιστον 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. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστι−
κά κέντρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με νεότερη ανακοίνωση 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΄
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ−ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ−ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους, προσόντα και ιδιότητες μέχρι και την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Τα σχετικά αποδεικτικά, τα οποία υποβάλλονται με
την αίτηση συμμετοχής, να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου.
1. 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

ΦΕΚ 7

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

153

πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας
(όχι της τυχόν στρογγυλοποιημένης σε ακέραιη μονάδα).
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, νοείται ο
μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδί−
δεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και βε−
βαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του διπλώματος, από την οποία να προκύπτει ο
μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης
ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται, μόνον:
−Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμο−
λογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
− Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμα−
κας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
− Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμί−
ας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της
προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του ΣΑΕΙ, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 – 12 και 11 του π.δ.165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της ΕΕ) και αντι−
στοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμε−
νο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνω−
στικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά−
ξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκό−
μισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα−
ϊκών 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.
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 χαρακτηρί−
ζεται 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 κλί−
μακας 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 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατο−
χυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χο−
ρηγείται 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
ισοτιμία 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 πτυ−
χίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμε−
τέχουν 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 Έλ−
ληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(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.
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β) Για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική Εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δι−
εύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ−
φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγ−
γελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) των άρθρων 13 και 14 του π.δ 231/1998
(ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντι−
στοιχία του τίτλου.
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 (οικονομικής κατεύθυνσης)
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού δι−
πλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφό−
σον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑ−
ΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορή−
γησε 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 (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ).
Η εμπειρία (για όσους υποψηφίους έχουν εμπειρία σε τραπεζικές εργασίες) πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέ−
ση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελ−
ματία. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονι−
κής διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή αναφέρονται στο Παράρτημα Ε΄
της παρούσας προκήρυξης.
4. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ της
Προκήρυξης.
5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΄Η ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται τις παρακάτω ιδιότητες θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους
τα κάτωθι δικαιολογητικά (επικυρωμένα):
α) Αν είναι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρ−
μόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελ−
λάδος (Α.Σ.Π.Ε.),. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά περίπτωση στο
Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
β) Αν είναι 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 του οικείου Δήμου ή Κοινότητας οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας που
περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότη−
τας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από Πιστοποιητι−
κό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του
τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Α. Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των νόμων 1910/1944 και
860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ−
ρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα
από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
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2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα,
με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για
τους ανάπηρους πολέμου και
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανά−
πηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπου−
δών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το
πιστοποιητικό 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.
6. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ−ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
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 τέ−
κνου 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 Β’ 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%.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο τέ−
λος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
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.
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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.
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οι−
κογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύ−
πτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του, 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 δια−
κοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδιακασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρω−
μένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει
ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
7. ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Τρόπος απόδειξης: βλέπε Παράρτημα Γ΄).
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤ−
ΛΩΝ, 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.
Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της αλλοδαπής που αποδει−
κνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδο−
νται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY,
LOWER κ.λ.π) ή από Ινστιτούτα ξένων γλωσσών της αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, 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 πρω−
τότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη
από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτι−
κών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγό−
ρο 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 ερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Για τίτλους σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας
και αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή μετάφρασής τους.
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 δικηγό−
ρο 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 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων
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 αντί−
γραφα 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι διοριστέοι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από γιατρούς που θα ορίσει η Τράπεζα για την πιστοποί−
ηση της υγείας τους. Θα ενταχθούν στον κλάδο Κύριου Προσωπικού οι μεν κατηγορίας ΔΕ με το βαθμό του
Δοκίμου και αποδοχές που αντιστοιχούν στο μηδέν (0) κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού του
κλάδου αυτού, οι δε κατηγορίας ΠΕ με το βαθμό του Βοηθού με προσμέτρηση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας
δύο (2) ετών στο βαθμό αυτό και αποδοχές που αντιστοιχούν στο τέταρτο (4) κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογί−
ου του προσωπικού του κλάδου αυτού.
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 παραι−
τηθούν εντός έτους από το διορισμό τους.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
 Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαι−
τούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού προσκομίζονται κατά το χρόνο του διορισμού στην οικεία υπηρε−
σία, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέ−
σως επόμενοι.
 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 Κοινότητα
β) βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης 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.
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν την (Α) περίπτωση κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμί−
ας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανωτέρω
δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) 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, τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώρας και στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους.
Τα Παραρτήματα Α ,΄ Β ,΄ Γ ,΄ Δ,΄ Ε ,΄ ΣΤ΄ και Ζ΄ καθώς και το Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, αποτελούν ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
Των Αθηνών «KAΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΕΑ».
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, 19 Ιανουαρίου 2007
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 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) του−
λάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθ−
μό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελλη−
νομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.2310/459101/5
και 210/3636549) των κατωτέρω επιπέδων:
Πιστοποιητικό Γ΄ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.
Πιστοποιητικό Δ΄ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.2310/997571−72−76) το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά
δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και
ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΠΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1986 (ηλικίας από 21 έως και 35 ετών).
β) Για την κατηγορία ΔΕ κατά τα έτη 1972 έως και 1989 (ηλικίας από 18 έως και 35 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, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
ούτε κατά τον χρόνο του 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, πλαστογρα−
φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκο−
ντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκ−
μετάλλευσης 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 ορί−
στηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστι−
κή συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου
14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 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 εργαζομένου και δεν έχει πα−
ρέλθει πενταετία από την απόλυση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη για διορισμό του υποψηφίου, εφόσον μέχρι την
τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα
που να αίρει το κώλυμα για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.
5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:
Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέ−
τοιο κώλυμα.
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6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών (π.χ. πτυχίο, τίτλος ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερο−
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει απο−
κτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και:
α) Προκειμένου για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την
ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑ−
ΤΑΠ για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη ανα−
γνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης: Βεβαίωση ισοτι−
μίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους Δευτερο−
βάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθ−
μού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψή−
φιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται, να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα
απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οι−
κείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
7. 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).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Ι) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΙΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ι) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α) Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιμα χρονικά ση−
μεία είναι, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι. Η 4 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και
V. Η 7 Απριλίου 2006
Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:
Ι. Κατά το νόμο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε μέχρι 4.1.1979:
1. Οι γονείς με 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων,
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου,
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
2. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−
χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
3. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
4. Ο σύζυγος με 4 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
5. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 η.
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανου−
αρίου 1979 (άρθρο 2 ν. 860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 η.
1. Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα
εκ προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και
τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−
μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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ΙΙ. Κατά το νόμο 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 3454/2006:
1. Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου (5.1.1979), σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2. Οι γονείς με 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων,
β) Τα άρρενα ανήλικα,
γ) Σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασίαν, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
3. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−
χρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
4. Ο πατέρας με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
5. Ο σύζυγος με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
6. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 η.
Όποιος, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 ν. 860/1979 τη διατηρεί ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 η.
α) Για το χαρακτηρισμό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νομίμου γάμου και ii) και τα
εκ προτέρου νομίμου γάμου.
Επιπλέον: α) για τη μητέρα και τα εκτός γάμου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νομιμοποιηθέντα και
τα νομίμως αναγνωρισθέντα.
β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−
μπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα, όσο και τα
θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.
(Από 18.2.1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Βλ. αμέσως κατωτέρω).
ΙV. Κατά το άρθρο 3 του ν. 1329/1983, που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι όποιος δεν έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
V. Κατά το άρθρο 6 του ν. 3454/2006, που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και με το οποίο αντικαταστάθηκε το
άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι:
1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσό−
τερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθ−
μιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25 ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε ανα−
πηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπό−
χρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συ−
μπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχο−
λές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25 ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσο−
στό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της
ανωτέρω παραγράφου 1.
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν εί−
ναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων
υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
*10000072601070024*
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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
γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
ΙΙ) 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 γά−
μους 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 ανα−
γνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρε−
ώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο) 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 Γ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο
CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International
English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The
British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσ−
σομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
(CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient
User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του
EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
(TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English
Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The
British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate
– Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in
English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι−
πέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής στα ζητούμενα από την Προκήρυξη επίπεδα (άριστη,
πολύ καλή) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτή−
ρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημέ−
να ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια
των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνω−
ρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα
απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποι−
ητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστή−
μια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική
ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 π.δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9.6.2006).
Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή), σύμφωνα με τα ανω−
τέρω, πρέπει να προσκομίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων αποδοχής αυτού, βε−
βαίωση του οικείου Πανεπιστημίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρμοδίου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα.
Επίσης:
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,

162

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαί−
ωση 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.
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε
αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραι−
τήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης
γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξέ−
νης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
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) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φο−
ρείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρό−
σωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.
γ) 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 άριστη 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 (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους.
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 σχετική
περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως,
εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά 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− ECDL Core από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3−MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη−
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλά−
χιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσε−
ρα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπι−
στημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος
και υπολογίζονται αθροιστικά.
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4) Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υπο−
ψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
5) Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων
που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
Πληροφορικής
−
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
−
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
−
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
−
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
−
Επιστήμης Υπολογιστών
−
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
−
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
−
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
−
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
−
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
−
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
−
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
−
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
−
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
−
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
−
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
Πληροφορικής
−
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
−
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
−
Βιομηχανικής Πληροφορικής
−
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
−
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
−
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
−
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
−
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
−
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
−
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
−
Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας,
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
β) 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,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εξειδι−
κευμένης εμπειρίας, είναι τα εξής:
1. Για τους μισθωτούς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα):
− Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η περίοδος της ασφάλισης, από
την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του απαιτούμενου από την προκήρυ−
ξη τίτλου σπουδών.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα.
− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δη−
λώνεται ο εργοδότης (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση), το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίζουν βε−
βαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα στην οποία να δηλώνεται το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
− Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η περίοδος 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, για το είδος
και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
− Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας.
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 παρού−
σας προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα με προσαύξηση κατά 50%
Ο υποψήφιος που επικαλείται εξειδικευμένη εμπειρία, που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφε−
ρούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης και επιδιώκει την απόλαυση ειδικού πλεονεκτήματος
(δικαίωμα προσαύξησης 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
πρόγραμμα και η πηγή χρηματοδότησής του, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ή κοινής υπουργι−
κής απόφασης και ο Ο.Τ.Α. (Δήμος, Κοινότητα ή νομικό τους πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλο−
ποιηθεί 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
βεβαίωση του Δήμου ή Κοινότητας ή δημοτικού – κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπου παρα−
σχέθηκε η αντίστοιχη εργασία, για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας ισχύει για προκηρύξεις που θα εκδοθούν έως
και την 31.12.2007.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

165

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 βαθ−
μού, 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.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών
που απαιτούνται, 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 εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυ−
μίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να απο−
δεικνύεται 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 επίση−
μη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
• 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. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο 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
εκτέλεσε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών.
γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητεί−
ας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση κατά
την οποία απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ή προκειμένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήματος της
προσαύξησης κατά 50%, από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει και το είδος της απασχόλησης. Στην περί−
πτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περί−
πτωση 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 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά). Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται
εξειδικευμένη εμπειρία ή προκειμένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήματος της προσαύξησης κατά
50%, από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει και το αντικείμενο του προγράμματος.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από
την προκήρυξη.
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β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημερομίσθια, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το
σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια του (25).
Οι μήνες εμπειρίας μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονι−
κού 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 διά του 30 και λαμβάνοντας το
ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
δ. Η πρακτική άσκηση φοιτητών – σπουδαστών δεν λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία.
Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Ζ’ της προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
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 αυτών:
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 εξέταση και
με τους δύο τρόπους, προφορικώς και γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.
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 περιπτώ−
σεις που κρίνει αναγκαίο, μετά από γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφό−
σον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.
Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
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
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ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ*
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ. 1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986).

ȆȇȅȈ:

ǹȃȍȉǹȉȅ ȈȊȂǺȅȊȁǿȅ ǼȆǿȁȅīǾȈ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ :
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ȉȘȜ.:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș.:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡȠȞ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(e- mail):

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ (Fax):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ
ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

(2)

ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
1. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȦ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ.
2. īȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ, İȐȞ Įʌȩ țĮĲĮȖȖİȜȓĮ Ȓ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȠ ȑȜİȖȤȠ Ȓ Įʌȩ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȡȠțȪȥİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐ ȝİ ȩıĮ įȘȜȫȞȦ ıĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ, ĲȩĲİ șĮ įȚĮȖȡĮĳȫ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
įȚȠȡȚıĲȑȦȞ țĮȚ șĮ ȑȤȦ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986 ʌȠȚȞȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ.
ȉȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ

(3)

ǱįİȚĮ ȐıțȘıȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ (ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

ǹıĳĮȜȚıĲȚțȩȢ ĳȠȡȑĮȢ

(4)

ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĲȒıȘȢ

ĭȠȡȑĮȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȥȘȢ

(5)

ȈȣȞȠȜȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıİ ȝȒȞİȢ

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ».
(3), (4), (5) ȉĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮ țĮĲĮșȑĲȦ ȝİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȝȠȣ.
* ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ȖȚĮ ĮʌȩįİȚȟȘ İȝʌİȚȡȓĮȢ.

ȩʌȚıșİȞ
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ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹȆȅǻǼǿȄǾȈ ȉǾȈ ǼȂȆǼǿȇǿǹȈ

(1)

ǲȦȢ

ȈȊȃȅȁȅ

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

(2)

ĭȠȡȑĮȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ – ǼȡȖȠįȩĲȘȢ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȠȡȑĮ

ǹʌȩ

(ȕ)
ǾȝȑȡİȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ

Į/Į

(Į)
ȂȒȞİȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ

(ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȩȜȘ Ș İȝʌİȚȡȓĮ ʌȠȣ İʌȚțĮȜİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ.)

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ

īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ ǼȂȆǼǿȇǿǹȈ ȈǼ ȂǾȃǼȈ (3)

(1) ǹȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ įİȞ İʌĮȡțİȓ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ įİȪĲİȡȠ ȑȞĲȣʌȠ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ.
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİ «ǿ» Ȓ «ǻ», ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ, ȩʌȠȣ ǿ: ǿįȚȦĲȚțȩȢ
ĲȠȝȑĮȢ, ĭȣıȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ ǿįȚȦĲȚțȠȪ ǻȚțĮȓȠȣ (İĲĮȚȡİȓİȢ țĲȜ.)· ǻ: ǻȘȝȩıȚȠȢ ĲȠȝȑĮȢ, ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ
Ȓ ȃȆǻǻ Ȓ ȅȉǹ Į' țĮȚ ȕ' ȕĮșȝȠȪ Ȓ ȃȆǿǻ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 14 ĲȠȣ Ȟ. 2190/1994 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ Ȓ ĳȠȡİȓȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 3 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 1 ĲȠȣ Ȟ. 2527/1997. ǼĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȜİȪșİȡȠ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ «Ǽ».
(3) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ ǼȂȆǼǿȇǿǹȈ ȈǼ ȂǾȃǼȈ. ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (ȕ) ʌȡȠțȪʌĲİȚ İȝʌİȚȡȓĮ, ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ
ȘȝİȡȫȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ įȚĮȚȡİȓĲĮȚ įȚȐ ĲȠȣ 25 (ĮȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ) țĮȚ ĲȠ ĮțȑȡĮȚȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ
ȝȘȞȫȞ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ (Į).
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ .................................

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ............................................

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