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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών - Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη:


Τον ισχύοντα Οργανισμό του ΕΙΚ (Β.Δ 703/72),



Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,



Το Ν.3918/2011, άρθρο 45, παρ. 2 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις»,



Το με αριθ. 85/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/21-6-2012 τ. Α΄) που αφορά στην
«Ίδρυση

και

μετονομασία

Υπουργείων,

μεταφορά

και

κατάργηση

υπηρεσιών»,


Το άρθρο 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκε
με το τρίτο άρθρο του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του
Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την παρ. 6 του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 και το άρθρο 45 του Ν.3918/2011(ΦΕΚ
31/Α΄/2011) και της παρ.7 του άρθρου 56 του Ν. 4075/12 (ΦΕΚ
89/Α΄/2012 ) και της παρ.20Α του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012(ΦΕΚ
54 Α΄/2012),



Το άρθρο 9 του Νόμου 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254 Α΄/2013)



Το άρθρο 6 παρ. 4 και το άρθρο 9 του νόμου 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41
Α΄/2012),



Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194
Α΄/2010),



Την εγκύκλιο Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28-03-2016 του Υπουργείου Υγείας,



Την με αριθ. Δ9/45925/9800/2014/16-11-2015 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κατανομή
έντεκα (11) ατόμων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ),



Την

με

αριθ.

Δ9/44561/12198/30-12-2015

(ΦΕΚ

2952/31-12-2015)

απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

και

Οικονομικών

με

Θέμα

«Πρόσληψη

Επικουρικού

Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)»,


Την με αριθ. 2/19-05-2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΙΚ με θέματα την
έκδοση ανακοίνωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έντεκα
(11) ατόμων επικουρικού προσωπικού και τη σύσταση τριμελούς επιτροπής,



Το Π.Δ. 50/2001(ΦΕΚ 39 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τα ΠΔ/τα 347/2003 (315 Α΄), 44/2005 (63 Α΄), 116/2006 (115 Α΄) και
146/2007 (185 Α΄), καθώς και με τους ν. 4115/2013 (24 Α΄) και
4148/2013 (99 Α΄)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και
την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο / ειδικότητα ως
ακολούθως (βλ. πίνακα Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν
πρόσθετα προσόντα (βλ. Πίνακα Β).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
112
111
124

206
122
123

Υπηρεσία
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ

Έδρα
Υπηρεσίας
ΑΘΗΝΑ

Ειδικότητα
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Διάρκεια
σύμβασης
12 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός
ατόμων
1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
(Λογοθεραπευτών)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΩΡΛ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΘΗΝΑ

115
112
124

206
122

ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
(Λογοθεραπευτών)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

12 ΜΗΝΕΣ

1

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΩΡΛ

12 ΜΗΝΕΣ

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)

Κωδικός κλάδου/

προσόντα

ειδικότητας
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

α) Πτυχίο ΑΕΙ Δασκάλου ή Νηπιαγωγού Παιδαγωγικών Τμημάτων ή

(κωδικός 112)

πτυχίο Καθηγητικών Σχολών ΑΕΙ ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
Ειδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με
κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, ελληνικού ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ)
της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στην
εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών.
γ) Βεβαίωση επάρκειας γνώσης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που
εκδίδεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή τη Μονάδα Αγωγής
Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.
δ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών
από ΑΕΙ.
ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
στ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα).
α) Πτυχίο ΑΕΙ Δασκάλου ή Νηπιαγωγού Παιδαγωγικών Τμημάτων ή

πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών
από ΑΕΙ.
γ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών

φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ΑΕΙ Δασκάλου ή Νηπιαγωγού Παιδαγωγικών Τμημάτων ή
πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(κωδικός 111)

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή

Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Ψυχολόγου.
γ) Βεβαίωση επάρκειας γνώσης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που
εκδίδεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή τη Μονάδα Αγωγής
Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.
δ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών
από ΑΕΙ.
ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
στ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου,
ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα).
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Ψυχολόγου.
γ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου,
ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου, ii)
υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ή ΤΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

α)

ή

Δίπλωμα

ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Λογοπαθολογίας

(SPEECH

(Λογοθεραπευτών)

Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

(κωδικός 209)

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

Πτυχίο

Λογοθεραπείας
AND

LANGUAGE

ή

Λογοπεδικής

ή

PATHOLOGIST)

ή

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή

δίπλωμα

Προγραμμάτων

Σπουδών

Επιλογής

(Π.Σ.Ε)

ΤΕΙ

ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Βεβαίωση επάρκειας γνώσης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που
εκδίδεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή τη Μονάδα Αγωγής
Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών
από ΑΕΙ.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)

Πτυχίο

ή

Δίπλωμα

Λογοθεραπείας

Λογοπαθολογίας

(SPEECH

AND

ή

LANGUAGE

Λογοπεδικής
PATHOLOGIST)

ή
ή

Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή

δίπλωμα

Προγραμμάτων

Σπουδών

Επιλογής

(Π.Σ.Ε)

ΤΕΙ

ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών
από ΑΕΙ.
γ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)

Πτυχίο

ή

Δίπλωμα

Λογοθεραπείας

Λογοπαθολογίας

(SPEECH

AND

LANGUAGE

ή

Λογοπεδικής

ή

PATHOLOGIST)

ή

Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή

δίπλωμα

Προγραμμάτων

Σπουδών

Επιλογής

(Π.Σ.Ε)

ΤΕΙ

ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το

(κωδικός 206)

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ

ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)΄Αδεια

άσκησης

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού

ή

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις

για

την

άσκηση

του

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού.
γ) Βεβαίωση επάρκειας γνώσης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που
εκδίδεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή τη Μονάδα Αγωγής
Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.
δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένου, ii)
υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα).
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ

ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)΄Αδεια

άσκησης

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού

ή

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις

για

την

άσκηση

του

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού.
γ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ

ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β)΄Αδεια

άσκησης

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού

ή

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις

για

την

άσκηση

του

επαγγέλματος

Κοινωνικού

Λειτουργού.
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ-ΩΡΛ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(κωδικός 122)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)΄Αδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ή βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού
επαγγέλματος
γ)΄Αδεια

χρησιμοποίησης

τίτλου

ιατρικής

ειδικότητας

Ωτορινολαρυγγολόγου.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

Ιατρού

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης

υπηρεσίας υπαίθρου,

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία

έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην

διάγνωση βαρηκοΐας στα νεογέννητα.
ζ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
η) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
θ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα).
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)΄Αδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του

Ιατρικού

επαγγέλματος.
γ)΄Αδεια

χρησιμοποίησης

τίτλου

ιατρικής

ειδικότητας

Ιατρού

Ωτορινολαρυγγολόγου.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης

υπηρεσίας υπαίθρου,

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία

έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην

διάγνωση βαρηκοΐας στα νεογέννητα.
ζ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
η) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ –

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

(κωδικός 123)

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) ΄Αδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού
επαγγέλματος.
γ)΄Αδεια

χρησιμοποίησης

Παιδιάτρου.

τίτλου

ιατρικής

ειδικότητας

Ιατρού

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης

υπηρεσίας υπαίθρου,

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία

έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην

διάγνωση βαρηκοΐας στα νεογέννητα.
ζ) Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ε.Ν.Γ.
η) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
θ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα).
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β)΄Αδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του

Ιατρικού

επαγγέλματος.
γ)΄Αδεια

χρησιμοποίησης

τίτλου

ιατρικής

ειδικότητας

Ιατρού

Παιδιάτρου.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης

υπηρεσίας υπαίθρου,

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Εξειδικευμένη εμπειρία

έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην

διάγνωση βαρηκοΐας στα νεογέννητα.
ζ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
η) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(κωδικός 208)

α)

Πτυχίο

ή

Χρηματοοικονομικής

δίπλωμα
ΤΕΙ

Λογιστικής
ή

το

ή

ομώνυμο

Λογιστικής
πτυχίο

ή

και

δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : i) επεξεργασία κειμένου, ii)
υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου
Ι . ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Στον κατάλογο εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια
άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
2. Έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
5. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού (παρ. 5 άρθρου 6 του Ν.
4052/2012) λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε
ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ ανέργων καθορίζεται από τη σειρά
εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
ΙΙ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει
στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως
αυτά ορίζονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση
ή άλλη επαγγελματική άδεια μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό
πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω.
Ως εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
σχετικά με το αντικείμενο που περιγράφεται στα απαραίτητα προσόντα.

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του
είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής :
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:


Άδεια άσκησης επαγγέλματος και



Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της
εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.

 Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται,
επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται
για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου
τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης.



Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνεται,
ότι πραγματοποίησε

συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το

αντικείμενο της εμπειρίας, και


Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Γ.

Ειδικά

για

τις

ειδικότητες

των

ειδικών

παιδαγωγών,

ψυχολόγων,

κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών και ιατρών ΩΡΛ και παιδίατρου
ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή που αποκτήθηκε στο
φορέα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις με την προαναφερόμενη
εμπειρία τότε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εμπειρία που αποκτήθηκε σε μονάδες
κοινωνικής φροντίδας.
Δ. Για την ειδικότητα του Λογιστή ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’
όψιν η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθώς και σε θέματα
Οικονομικής Διαχείρισης Δημόσιου Λογιστικού, όπως κατάρτιση – εκτέλεση

προϋπολογισμού, σύνταξη και παρακολούθηση δελτίων Μ.Π.Δ.Σ, εκκαθάριση
δαπανών κλπ.
Ε. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν
αυτή που αποκτήθηκε μετά την κτήση του πτυχίου ή του απολυτήριου τίτλου
σπουδών και είναι στο σχετικό αντικείμενο.

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

που

απαιτούνται

από

τις

ανωτέρω,

κατά

περίπτωση,

παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων

για

συγκεκριμένο

επάγγελμα

ή

συγκεκριμένη

σχέση

εργασίας είναι υποχρεωτική:


Βεβαίωση

του

εργοδότη,

στον

οποίο

απασχολήθηκε,

στην

οποία

να

αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

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

για

συγκεκριμένο

επάγγελμα

ή

συγκεκριμένη

σχέση

εργασίας είναι μη υποχρεωτική:


Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται
ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,



Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς ο
χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται
περί νομικού προσώπου και



Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
την

αναγνώριση

δικαιώματος

τυχόν

άσκησης

προϋπηρεσίας
επαγγέλματος

εφαρμόζονται
στο

τα

κράτος

–

ισχύοντα

περί

μέλος

που

παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση

σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο, κατά νόμο, όργανο του κράτους – μέλους
προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε
στο

εξωτερικό,

θα

πρέπει

να

συνοδεύονται,

εκτός

από

τα

ευκρινή

φωτοαντίγραφα, από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, (Ν.4250, άρθρο 1,
ΦΕΚ 74/ 26.3.2014).

ΣΤ. Ειδικές περιπτώσεις

1. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την
οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια
της παροχής της.

2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί
ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος

προσκομίζει :
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών ) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα
ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η
συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο
επιστημονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε
ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια
της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο
σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

3. Διδακτική εμπειρία

Οι

υποψήφιοι

που

επικαλούνται

ως εμπειρία διδακτική

απασχόληση

στην

τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα στην οποία να αναφέρονται
οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το
διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της
διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερικής) και τα συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για Χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών
διδασκαλίας),

καθώς

και

το

πλήρες

ωράριο

εβδομαδιαίας

διδακτικής

απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής
απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με
ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή
οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.

4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να
αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η
σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου,
ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η
σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά.
Όταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη
επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται
μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή της βεβαίωσης.
5. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24

Ν.3200/2003). Η

σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων
STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα
Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα
της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του με το ν.3812/2009.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:


Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.



Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του
ΟΑΕΔ.



Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές
διευκρινίσεις.
1. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών που απαιτείται από την ανακοίνωση και όταν απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, μετά την απόκτηση
αυτών.
2. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν
καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές, και το αντίθετο, δεν λαμβάνεται υπόψη
και αφαιρείται.
3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ)
προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το
σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών
έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν
οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες
των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας
το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
ΙΙΙ) Χρόνος ανεργίας
Ο υπολογισμός χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα υποβολής των
αιτήσεων και προς τα πίσω και ο έλεγχός της διενεργείται από το ΑΣΕΠ μέσω
διαλειτουργικότητας με τον ΟΑΕΔ.

ΙV) Η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποδεικνύεται:
Με βεβαίωση επάρκειας γνώσης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που εκδίδεται από
την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή τη Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου
Πατρών ή Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών από ΑΕΙ και με
πιστοποίηση από τα Κέντρα Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
V) Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) αποδεικνύεται:
Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1
Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
1

Π.Δ.116/2006

«Τροποποίηση

του

άρθρου

28

του

Π.Δ.50/2001»

(ΦΕΚ

115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:
α)

με

Κρατικό

Πιστοποιητικό

γλωσσομάθειας

αντίστοιχου

επιπέδου

του

ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του
ν.3149/2003,
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN,
Βάσει των ανωτέρω βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
Καλή γνώση (Β2):


FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.



BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.



INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως
5,5.



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



(MCCE)

MICHIGAN

CERTIFICATE

OF

COMPETENCY

IN

ENGLISH

του

Πανεπιστημίου MICHIGAN.


LONDON

TESTS

OF

ENGLISH

COMMUNICATION - του EDEXCEL.

LEVEL

3

-

UPPER

INTERMEDIATE



CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY
COLLEGE LONDON.



CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR
- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).



TEST

OF

βαθμολογία

ENGLISH
από

FOR
505

INTERNATIONAL
έως

780

του

COMMUNICATION

(TOEIC)

EDUCATIONAL

TESTING

SERVICE/CHAUNCEY, USA.


EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).



OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2).



ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level B2).



Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU
– CELC): CEF B2.



Test of Interactive English, B2 + Level.



Test of Interactive English, B2 Level.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και
επικυρωμένοι από δικηγόρο.

VI)

Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης (όπου απαιτείται)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως
εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται
από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

(ΕΟΠΠΕΠ)

πρώην

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν
εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον
ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των

αρ. 28 και 40 της με αριθμό

121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)

α)

ECDL

Eλλάς

Α.Ε.

(1.2.2006

έως

30.11.2012

Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)

βάσει

της

αριθ.

ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

(30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε &
ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας
της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α.Ε) (17.5.2006)
ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT

ΕΠΕ

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΕ) ή

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
(10-4-2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -

TELEFOS TRAINING

ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ -

TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας
τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των
τριών

γνωστικών

αντικειμένων:

α)

επεξεργασίας

κειμένων,

β)

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις
οριζόμενες από την προκήρυξη 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 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge

International

Examinations

από

UNIVERSITY

OF

CAMBRIDGE

(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)
και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas
Α.Ε.).
Γίνονται

επίσης

δεκτά,

εφόσον

περιλαμβάνουν

τις

ανωτέρω

ενότητες,

πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχούς

συμμετοχής

του

υποψηφίου

σε

εξετάσεις

πιστοποίησης

Γνώσεων

Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την
ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι
αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-92014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

2. Mε

τίτλους

σπουδών,

τριτοβάθμιας,

μεταδευτεροβάθμιας

ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ.
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
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να
έχει πραγματοποιηθεί

στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου

σπουδών

είτε

Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού
τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι

υποψήφιοι

της

Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη
την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από
την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και
τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν
λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4.

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή

χειρισμού

Η/Υ

προϋπόθεση

που

χορηγούνται

από

ότι συνοδεύονται από

φορείς

της

σχετική

αλλοδαπής,

απόφαση

του

υπό

την

Δ.Σ. του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

VII) Δικαιολογητικά


Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης στην οποία είναι ενσωματωμένη η
υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Το
έντυπο της αίτησης ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να το προμηθευτεί από τα
γραφεία προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Αθήνας ή Θεσσαλονίκης
ή από την ιστοσελίδα του ΕΙΚ www.idrimakofon.gr.



Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.



Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.



Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.



Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 4052/2012.



Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει
ο

χρόνος

εγγραφής

του

ενδιαφερομένου

στα

μητρώα

ανέργων

ή

επιδοτούμενων ανέργων.
YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή με την ένδειξη:
Αίτηση

για

πρόσληψη

Επικουρικού

Προσωπικού

στην

Ταχυδρομική

Διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι , Αθήνα, Τ.Κ.
11521.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε 10 ημέρες και αρχίζει από
την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της

στην ιστοσελίδα του ΕΙΚ, στη Διαύγεια και στα καταστήματα του ΕΙΚ Αθηνών και
του ΕΙΚ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτησή της είναι μεταγενέστερη
της δημοσίευσής της στον τύπο.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής επιστολής κρίνεται από τη σφραγίδα της
ταχυδρομικής σήμανσης.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα
αξιολογηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία Προσωπικού
του

ΕΙΚ

Τηλ.:

210

6440159,

210

6460025

(Αθήνα)

και

2310

343288

(Θεσσαλονίκη) κατά τις ώρες 8:00 πμ. – 15:00 μμ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Κ.
www.idrimakofon.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η περίληψη της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί σε:


Δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.



Μία (1) ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας στην περιφέρεια Αττικής και
Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 3918/2011, αρμόδια για τον
έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής
Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Προσωπικού ή, αν δεν υπάρχει, του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αναρτώνται σε έντυπη μορφή οι πίνακες κατάταξης
του Επικουρικού Προσωπικού, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε
καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν και στην
ιστοσελίδα του E.I.K. www.idrimakofon.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Προσωπικού στην Αθήνα 2106440159 ή στη Θεσσαλονίκη 2310343288.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, αμέσως μετά την κατάρτιση των
καταλόγων, βάσει της σειράς κατάταξής τους σ’ αυτούς.
Προσληφθέντες που δεν αποδέχονται τη θέση ή αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασης τους, αντικαθίστανται από άλλους εγγεγραμμένους του αυτού πίνακα
(π.χ. κατά χρόνο εμπειρίας) της οικείας ειδικότητας, που δεν έχουν διατεθεί κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΙΚ

ΒΕΝΕΤΤΑ ΛΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

