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ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ-ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
Ρν Δζληθφ Ίδξπκα Θσθψλ - Λ.Ξ.Γ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε:


Ρνλ ηζρχνληα Νξγαληζκφ ηνπ ΔΗΘ (Β.Γ 703/72),



Ρν Λ.3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»,



Ρν Λ.3918/2011, άξζξν 45, παξ. 2 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»,



Ρν κε αξηζ. 85/2012 Ξ.Γ. (ΦΔΘ 141/21-6-2012 η. Α΄) πνπ αθνξά ζηελ «Ίδξπζε
θαη κεηνλνκαζία πνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ»,



Ρν άξζξν 10 ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α΄/2005), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
ηξίην άξζξν ηνπ Λ.3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α΄/2007) θαη ην άξζξν 5 ηνπ
Λ.3868/2010 (ΦΔΘ 129/Α΄/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ Λ. 3833/2010 θαη ην άξζξν 45 ηνπ Λ.3918/2011(ΦΔΘ 31/Α΄/2011) θαη ηεο
παξ.7 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Λ. 4075/12 (ΦΔΘ 89/Α΄/2012 ) θαη ηεο παξ.20Α ηνπ
άξζξνπ ελάηνπ ηνπ Λ.4057/2012(ΦΔΘ 54 Α΄/2012),



Ρν άξζξν 9 ηνπ Λφκνπ 4210/2013 (Φ.Δ.Θ. 254 Α΄/2013)



Ρν άξζξν 6 παξ. 4 θαη ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 4052/2012 (Φ.Δ.Θ. 41 Α΄/2012),



Ρν Ξ.Γ.113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΘ 194
Α΄/2010),



Ρελ εγθχθιην Α2β/Γ.Ξ.νηθ.23565/28-03-2016 ηνπ πνπξγείνπ γείαο,



Ρελ

κε

αξηζ.

Γ9/45925/9800/2014/16-11-2015

απφθαζε

ηνπ

πνπξγνχ

Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα θαηαλνκή
έληεθα (11) αηφκσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Θσθψλ (ΔΗΘ),


Ρελ κε αξηζ. Γ9/44561/12198/30-12-2015 (ΦΔΘ 2952/31-12-2015) απφθαζε
ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
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Νηθνλνκηθψλ κε Θέκα «Ξξφζιεςε Δπηθνπξηθνχ Ξξνζσπηθνχ ζην Δζληθφ Ίδξπκα
Θσθψλ (ΔΗΘ)»,


Ρελ κε αξηζ. 2/19-05-2016 Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΗΘ κε ζέκαηα ηελ έθδνζε
αλαθνίλσζεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε έληεθα (11) αηφκσλ
επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο,



Ρν Ξ.Γ. 50/2001(ΦΔΘ 39 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα
ΞΓ/ηα 347/2003 (315 Α΄), 44/2005 (63 Α΄), 116/2006 (115 Α΄) θαη 146/2007
(185 Α΄), θαζψο θαη κε ηνπο λ. 4115/2013 (24 Α΄) θαη 4148/2013 (99 Α΄),



Ρελ κε αξηζ.

1202/θ94/08-07-2016 Αλαθνίλσζε-Ξξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ηεο

Γηνηθήηξηαο ηνπ Δ.Η.Θ. κε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (Α.Γ.Α.): 6ΑΙΤ469Ζ2Π-Κ7Λ,



Ρελ κε αξηζ. 8/11-11-2016 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Η.Θ.

ζέκα 6ν Ζ.Γ., κε ηίηιν:

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην

Δζληθφ Ίδξπκα Θσθψλ

(Δ.Η.Θ.)

ΑΛΑΘΟΗΛΧΛΔΗ
Ρελ

πξφζιεςε

επηθνπξηθνχ

πξνζσπηθνχ,

κε

ζρέζε

εξγαζίαο ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 12 κελψλ, γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ
θαηάξηηζε θαηαιφγσλ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν / εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο
(βι. πίλαθα Α) κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα (βι.
Ξίλαθα Β).

ΠΗΛΑΘΑ Α: ΘΔH ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟΤ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ
Θσδηθόο
ζέζεο
124

πεξεζία
ΔΘΛΗΘΝ
ΗΓΟΚΑ
ΘΥΦΥΛ

Έδξα
πεξεζίαο
ΑΘΖΛΑ

Δηδηθφηεηα
ΞΔ ή ΡΔ ΓΑΠΘΑΙΥΛ
ΑΓΥΓΖΠ ΙΝΓΝ
(Ινγνζεξαπεπηψλ)

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο
12 ΚΖΛΔΠ

Αξηζκφο
αηφκσλ
1

Δηδηθφηεηα

Ρίηινο Ππνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα)

Θσδηθφο θιάδνπ/

πξνζφληα

εηδηθφηεηαο
ΞΔ ή ΡΔ

ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ

ΓΑΠΘΑΙΥΛ

α)

ή

Γίπισκα

ΑΓΥΓΖΠ ΙΝΓΝ

Ινγνπαζνινγίαο

(SPEECH

(Ινγνζεξαπεπηψλ)

Θεξαπείαο Ιφγνπ ή Αγσγήο Ιφγνπ ΑΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ

(θσδηθόο 124)

Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

Ξηπρίν

Ινγνζεξαπείαο
AND

LANGUAGE

ή

Ινγνπεδηθήο

ή

PATHOLOGIST)

ή

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
ή
Ξηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ινγνζεξαπείαο ΡΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν
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ή

δίπισκα

Ξξνγξακκάησλ

Ππνπδψλ

Δπηινγήο

(Ξ.Π.Δ)

ΡΔΗ

ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΡΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΡΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην
νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΘΑΡΔΔ ή ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Βεβαίσζε επάξθεηαο γλψζεο Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιψζζαο πνπ
εθδίδεηαη απφ ηελ Νκνζπνλδία Θσθψλ Διιάδνο ή ηε Κνλάδα Αγσγήο
Θσθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ.
γ)

Ξηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ησλ Θσθψλ θαη Βαξήθνσλ καζεηψλ
απφ ΑΔΗ.
δ) Θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Β2)
ε) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ΞΟΝΠΝΛΡΑ Α' ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζφληα)
α)

Ξηπρίν

ή

Γίπισκα

Ινγνζεξαπείαο

Ινγνπαζνινγίαο

(SPEECH

AND

ή

LANGUAGE

Ινγνπεδηθήο
PATHOLOGIST)

ή
ή

Θεξαπείαο Ιφγνπ ή Αγσγήο Ιφγνπ ΑΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ
Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ή
Ξηπρίν ή Γίπισκα ηκήκαηνο Ινγνζεξαπείαο ΡΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν
ή

δίπισκα

Ξξνγξακκάησλ

Ππνπδψλ

Δπηινγήο

(Ξ.Π.Δ)

ΡΔΗ

ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΡΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΡΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην
νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΘΑΡΔΔ ή ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β)

Ξηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ησλ Θσθψλ θαη Βαξήθνσλ καζεηψλ
απφ ΑΔΗ.
γ) Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ Δ.Λ.Γ.
δ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ΞΟΝΠΝΛΡΑ Β' ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
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πξνζφληα)
α)

Ξηπρίν

ή

Γίπισκα

Ινγνπαζνινγίαο

(SPEECH

Ινγνζεξαπείαο
AND

LANGUAGE

ή

Ινγνπεδηθήο

ή

PATHOLOGIST)

ή

Θεξαπείαο Ιφγνπ ή Αγσγήο Ιφγνπ ΑΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ
Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ή
Ξηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ινγνζεξαπείαο ΡΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν
ή

δίπισκα

Ξξνγξακκάησλ

Ππνπδψλ

Δπηινγήο

(Ξ.Π.Δ)

ΡΔΗ

ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΡΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ) ΡΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην
νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΘΑΡΔΔ ή ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
Η . ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ΠΡΟΙΖΦΖ
1. Πηνλ θαηάινγν εγγξάθνληαη φζνη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ θαη άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη.
2. Έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.
3. Έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
4. Λα κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ παιιειηθνχ Θψδηθα (θαηαδίθε,
ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε).
5. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ (παξ. 5 άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4052/2012)
ιακβάλεηαη ππφςε ε αλεξγία ζε πνζνζηφ 40% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηφ 60%. Ζ
πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ αλέξγσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα
επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ.
ΗΗ. Ζ ΔΚΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟΓΔΗΘΛΤΔΣΑΗ:
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε εθφζνλ έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή κεηά
ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα φπσο απηά
νξίδνληαη ζην παξφλ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή άιιε
επαγγεικαηηθή άδεηα κεηά ηελ απόθηεζε απηώλ, ζε ζπλδπαζκό πάληνηε κε ηελ,
θαηά πεξίπησζε, αζθαιηζηηθή θάιπςε.
Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
παξαθάησ.
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Υο εκπεηξία ζα ιεθζεί ππφςε ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζρεηηθά κε
ην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα απαξαίηεηα πξνζφληα.

Σξόπνο απόδεημεο ηεο εκπεηξίαο
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο
θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο, είλαη ηα εμήο :
Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:


Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη



Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο.

Νη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.

Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
(1) Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα:


Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο.



Αίηεζε- πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία πξέπεη λα δειψλνληαη,
επαθξηβψο, ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα
λνκηθφ πξφζσπν.

Νη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα , απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:


Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο.



Αίηεζε- πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία πξέπεη λα δειψλεηαη, φηη
πξαγκαηνπνίεζε

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην

αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, θαη


Mηα ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
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Γ. Γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ ινγνζεξαπεπηώλ σο εκπεηξία ππνινγίδεηαη θαη ιακβάλεηαη
ππ’ φςηλ απηή πνπ απνθηήζεθε ζην θνξέα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αηηήζεηο
κε ηελ πξναλαθεξφκελε εκπεηξία ηφηε ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε εκπεηξία πνπ
απνθηήζεθε ζε κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο.

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή:
Γηα

εκπεηξία

ε

νπνία

έρεη

απνθηεζεί

ζηελ

αιινδαπή

επηπιένλ

ησλ

ινηπψλ,

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη :
(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο
είλαη ππνρξεσηηθή:


Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη



Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή
ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.

(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο
είλαη κε ππνρξεσηηθή:


Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,



Πηελ Αίηεζε - πεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο
απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ
θαη



Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε
αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ
είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.

(3) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο
αιινδαπήο κπνξεί λα

απνδεηθλχεηαη

θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ

θνξέα.
(4) Πηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκόδνληαη ηα ηζρύνληα πεξί δηθαηώκαηνο
άζθεζεο επαγγέικαηνο ζην θξάηνο – κέινο πνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα
ηελ αμηνιφγεζε απηήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην,
θαηά λφκν, φξγαλν ηνπ θξάηνπο – κέινπο πξνέιεπζεο.
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Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην
εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, εθηφο απφ ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα, απφ
αληίγξαθα

εγγξάθσλ

πνπ

έρνπλ

επηθπξσζεί

απφ

δηθεγφξν

θαη

απφ

επίζεκε

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, (Λ.4250, άξζξν 1, ΦΔΘ 74/ 26.3.2014).

Σ. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο

1. Γηθαζηηθή Απόθαζε
Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία
λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο
ηεο.

2. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα.
Ζ έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο
ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη :
(α) Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν, ν
ηίηινο θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε
ηελ νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη
(β) Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ πξνθήξπμε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή
ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο.

3. Γηδαθηηθή εκπεηξία
Νη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξία δηδαθηηθή απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα, κεηαδεπηεξνβάζκηα ή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εκεδαπή,
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκίζνπλ:
α) Βεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή θνξέα ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη
νπσζδήπνηε: ε ζρέζε εξγαζίαο, ε αθξηβήο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ην
δηδαθηηθφ έξγν, ην δηδαρζέλ/ηα δηδαρζέληα καζήκαηα, ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο
δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθήο) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα
απηήο (ψξεο αλά εβδνκάδα γηα Σ εβδνκάδεο ή κήλεο θαη ζχλνιν σξψλ δηδαζθαιίαο),
θαζψο θαη ην πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ίζρπε θαηά
ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ρν
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πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε
βεβαίσζε αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηεη κε αλάινγε εθαξκνγή δηάηαμεο, θαη’ αληηζηνηρία
πξνο άιιε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.
β) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πξάμεο πξφζιεςεο.
γ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο.
Νη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη δηδαθηηθή εκπεηξία απνθηεζείζα ζηελ αιινδαπή
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζε επίζεκε κεηάθξαζε.

4. ηξαηησηηθή ζεηεία
Υο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Ζ βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην
είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε

ζρεηηθή εηδηθφηεηα

πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη
απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά.
Όηαλ

απφ

ηελ

αλαθνίλσζε

απαηηείηαη

άδεηα

άζθεζεο

επαγγέικαηνο

ή

άιιε

επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά
ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ή ηεο βεβαίσζεο.
5. Πξνγξάκκαηα STAGE
Υο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο STAGE ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. (παξ. 8 άξζξν 24 Λ.3200/2003). Ζ ζρεηηθή
βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηνλ ΝΑΔΓ – Ρνπηθή πεξεζία Ξξνγξακκάησλ STAGE (Ιεσθ.
Σαηνίνπ 125 & Ιχξα 140, Θεθηζηά) απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ΔΠΗΖΚΑΛΖ: Υο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: Νη πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα
Λ.Ξ.Γ.Γ, νη Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ηα Λ.Ξ.Η.Γ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην
λ.3812/2009.

Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκόζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο:


Ζ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πηξαηησηηθήο Θεηείαο.



Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΝΑΔΓ.



Ζ απαζρφιεζε κε Πχκβαζε Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
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Δπηζεκάλζεηο

ζρεηηθά

κε

ηνλ

ππνινγηζκό

ηεο

εκπεηξίαο

θαη

ινηπέο

δηεπθξηλίζεηο.
1. Ν ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ
πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη φηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή
άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε, κεηά ηελ απφθηεζε απηψλ.
2. Ν ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνλ
ρξφλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Σξφλνο
εκπεηξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ Αίηεζε- πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ
θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαη ην αληίζεην, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη
αθαηξείηαη.
3. Δάλ ε αζθαιηζηηθή θάιπςε (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΘΑ)
πξνθχπηεη απφ εκέξεο αζθάιηζεο, νη κήλεο εκπεηξίαο ππνινγίδνληαη αλ δηαηξεζεί ην
ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εκεξψλ αζθάιηζεο δηα ηνπ (25).
Νη κήλεο εκπεηξίαο (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζε ινηπά αζθαιηζηηθά
ηακεία, πιελ ΗΘΑ) κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαη κε αθαίξεζε ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο
θαη ιήμεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκπεηξίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή εάλ νη εκέξεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαζηεκάησλ ηεο εκπεηξίαο είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 30 εκεξψλ,
κεηαηξέπνληαη ζε κήλεο δηαηξψληαο δηά ηνπ 30 θαη ιακβάλνληαο ην αθέξαην κέξνο ηνπ
αξηζκνχ πνπ πξνθχπηεη.
ΗΗΗ) Υξόλνο αλεξγίαο
Ν ππνινγηζκφο ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ θαη ν έιεγρφο ηεο δηελεξγείηαη απφ ην ΑΠΔΞ κέζσ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ ΝΑΔΓ.
ΗV) Ζ γλώζε ηεο Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο απνδεηθλχεηαη:
Κε βεβαίσζε επάξθεηαο γλψζεο Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιψζζαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
Νκνζπνλδία Θσθψλ Διιάδνο ή ηε Κνλάδα Αγσγήο Θσθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ
ή Ξηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη
Δθπαίδεπζε ησλ Θσθψλ θαη Βαξήθνσλ καζεηψλ απφ ΑΔΗ θαη κε πηζηνπνίεζε απφ ηα
Θέληξα Δθκάζεζεο Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιψζζαο.
V) Ζ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (Β2) απνδεηθλχεηαη:
Ζ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Β2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1
Ξ.Γ.146/2007 «Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ.50/2001 Θαζνξηζκφο πξνζφλησλ
δηνξηζκνχ

ζε

ζέζεηο

θνξέσλ

ηνπ

δεκφζηνπ

ηνκέα

φπσο

απηφ

ηζρχεη»

(ΦΔΘ

185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
Ξ.Γ.116/2006

«Ρξνπνπνίεζε

ηνπ

άξζξνπ

115/9.6.2006/η.Α΄), σο εμήο:
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ηνπ

Ξ.Γ.50/2001»

(ΦΔΘ
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α) κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003,
ή
β)

κε

πηζηνπνηεηηθά

αληίζηνηρνπ

επηπέδνπ

ησλ

παλεπηζηεκίσλ

CAMBRIDGE

ή

MICHIGAN,
Βάζεη ησλ αλσηέξσ βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Θξαηηθνύ
Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
Θαιή γλώζε (Β2):


FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.



BULATS

English

Language

Test,

βαζκνινγία

60-74,

ηνπ

Ξαλεπηζηεκίνπ

CAMBRIDGE.


INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5.



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



(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
MICHIGAN.



LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL.



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



CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά
γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά
γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).



TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία
απφ 505 έσο 780 ηνπ 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).
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Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC): CEF B2.



Test of Interactive English, B2 + Level.



Test of Interactive English, B2 Level.

Όινη

νη

ηίηινη

ζπνπδώλ

πξέπεη

λα

είλαη

επίζεκα

κεηαθξαζκέλνη

θαη

επηθπξσκέλνη από δηθεγόξν.

VI)

Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ – Σξόπνη απόδεημεο (όπνπ απαηηείηαη)

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
1. Κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ
θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ
θαη

Δπαγγεικαηηθνχ

Ξξνζαλαηνιηζκνχ

(ΔΝΞΞΔΞ)

πξψελ

Νξγαληζκφο

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην
ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ.
Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ. ή ηνλ
ΔΝΞΞΔΞ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία
πηζηνπνίεζεο,

κε

ηελ

επηθύιαμε

ησλ

αξ.

28

θαη

40

ηεο

κε

αξηζκό

121929/Ζ/31.07.2014 Θ.Τ.Α (Φ.Δ.Θ. 2123/Β’/01.08.2014)

α)

ECDL

Eιιάο

Α.Δ.

Β/22578/30.11.2012

(1.2.2006

απόθαζεο

έσο

ηνπ

30.11.2012

ΔΟΠΠΔΠ)

ή

βάζεη

PeopleCert

ηεο

αξηζ.

Διιάο

ΑΔ

(30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΙΙΝΚ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ Α.Δ) (22.2.2006),
γ) Infotest (ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΔΗΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Α.Δ & ΠΗΑ
Δ.Δ.) (22.2.2006)
δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο
ΗCT Hellas Α.Δ.)
ε) ΘΔΤ-CERT (ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΟΥΞΑΗΘΔΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Δ.Ξ.Δ.) (5.4.2006)
ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΔΗΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Α.Δ)
(17.5.2006)
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δ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ)
(14.9.2007)
ε) ΣΔΙΔΦΧ ΣΡΔΗΛΗΛ - TELEFOS TRAINING
ΔΡΣ

-

TELEFOS

CERT

ΔΠΔ

(Κε

ηελ

ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΙΔΦΧ
αξηζ.Γ/12485/21.5.2009

πξάμε

κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΙΔΦΧ ΣΡΔΗΛΗΛ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ) ή ΗΛΦΟΔΡΣINFOCERT

ΔΠΔ

(ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ

ΓΛΥΠΔΥΛ

ΘΑΗ

ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ) (Κε ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απόθαζε ηνπ
ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΙΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ)
ζ) DIPLOMA (ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ) (30-9-2009)
η) GLOBAL CERT (ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ)
(10-4-2014).
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ) (21-01-2015)
Ρα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ
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) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
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ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΘΔΤ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
ζη) ACTA Α.Δ.
Certified Computer User (CCU)
δ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
ε) ΣΔΙΔΦΧ ΣΡΔΗΛΗΛ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ ή ΣΔΙΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS
CERT ΔΠΔ ή ΗΛΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
Infocert Unities
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΛΘΡΧΠΗΛΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ
Basic Office
Business Office
η) GLOBAL CERT ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ <<
GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ηα)

UNICERT

UNIVERSAL

CERTIFICATION

SOLUTIONS

-

ΦΝΟΔΑΠ

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ
Unicert Primary

Από ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ησλ ηξηώλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ
θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
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Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο
νξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε
εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ
πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Ν ππνςήθηνο, φκσο, εθφζνλ, είλαη δηνξηζηένο
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη.
Ινηπά παξαζηαηηθά (βεβαηψζεηο εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ
γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη επίζεο δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ
Ν.Δ.Δ.Θ, κε ηελ εμήο νλνκαζία:
α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Ξ..
β) Cambridge International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία
Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΗCT Hellas Α.Δ.).
Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά
Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΝΔΔΘ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο
ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ δηνξγάλσζε ν Νξγαληζκφο.

«Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ.,
απφ θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ θαηαξγεζέληα Ν.Δ.Δ.Θ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ. θαη
ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο.
(παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Λ. 4283/2014 (ΦΔΘ 189 Α’ /10-9-2014) φπνπ αλαθέξεηαη φηη
πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Λ.4186/2013).

2. Mε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ.
3. Κε

ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Ξαλεπηζηεκηαθήο ή/θαη

Ρερλνινγηθήο

εθπαίδεπζεο,

από

ηελ

αλαιπηηθή

βαζκνινγία

ησλ

νπνίσλ

πξνθύπηεη όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ
καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ
Ζ/Τ. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πιαίζην

ηεο

Ρερλνινγηθήο

απφθηεζεο
(ΡΔ)

ηίηινπ

Δθπαίδεπζεο

ζπνπδψλ
είηε

Ξαλεπηζηεκηαθήο

κεηαπηπρηαθνχ

δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.
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Νη ππνςήθηνη ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο, Ρερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ αθφκε θαη

κε κφλε ηελ ππνβνιή

βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ
επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα
ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ξιεξνθνξηθήο ή
ηνπ ρεηξηζκνχ Ζ/.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ
θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο
πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη
απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη
βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο Ζ/ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε
ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο.
4.
πνπ

Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/
ρνξεγνχληαη

απφ

θνξείο

ηεο

αιινδαπήο,

ππό

ηελ

πξνϋπόζεζε

όηη

ζπλνδεύνληαη από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πεξί ηεο
αληηζηνίρηζεο ηνπο.
VII) Γηθαηνινγεηηθά


Αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ/εο ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ε ππεχζπλε
Γήισζε ηνπ Λφκνπ 1599/1986 πεξί κε θσιχκαηνο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
παιιειηθνχ Θψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). Ρν έληππν ηεο
αίηεζεο ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε κπνξεί λα ην πξνκεζεπηεί απφ ηα γξαθεία
πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Θσθψλ Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο ή απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΘ www.idrimakofon.gr.



Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο.



Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.



Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απηή απαηηείηαη.



Φσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνυπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 5 ηνπ Λφκνπ 4052/2012.



Βεβαίσζε απφ ηνλ Ν.Α.Δ.Γ. πξφζθαηεο έθδνζεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν
ρξφλνο εγγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηα κεηξψα αλέξγσλ ή επηδνηνχκελσλ
αλέξγσλ.

YΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΧΛ
Ζ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή κε ηελ έλδεημε:
Αίηεζε γηα πξόζιεςε Δπηθνπξηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε:
Δζληθό Ίδξπκα Θσθώλ, Εαράξσθ 1 Ακπειόθεπνη , Αζήλα, Σ.Θ. 11521.
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Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαζνξίδεηαη ζε 10 εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΘ, ζηε Γηαχγεηα θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ ΔΗΘ Αζελψλ θαη ηνπ ΔΗΘ
Ξαξάξηεκα

Θεζζαινλίθεο,

εθφζνλ

ε

αλάξηεζή

ηεο

είλαη

κεηαγελέζηεξε

ηεο

δεκνζίεπζήο ηεο ζηνλ ηχπν.
Ρν

εκπξφζεζκν

ηεο

ηαρπδξνκηθήο

επηζηνιήο

θξίλεηαη

απφ

ηε

ζθξαγίδα

ηεο

ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο.
Αηηήζεηο

πνπ

ζα

ππνβιεζνύλ

κεηά

ηε

ιήμε

ηεο

πξνζεζκίαο

δελ

ζα

αμηνινγεζνύλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα Γξαθεία Ξξνζσπηθνχ ηνπ
ΔΗΘ Ρει.: 210 6440159, 210 6460025 (Αζήλα) θαηά ηηο ψξεο 8:00 πκ. – 15:00 κκ.

ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
Πηα γξαθεία ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Θσθψλ ζηελ Αζήλα,
ζηε Γηαχγεηα θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Η.Θ. www.idrimakofon.gr
ΓΖΚΟΗΔΤΖ ΣΖ ΠΔΡΗΙΖΦΖ ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν (2)
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο.

ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΧΛ ΘΑΣΑΙΟΓΧΛ ΔΠΗΘΟΤΡΗΘΟΤ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ ΘΑΣΑ ΘΙΑΓΟ ΘΑΗ
ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ 3918/2011, αξκφδηα γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ είλαη ηξηκειήο Δπηηξνπή
πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνζσπηθνχ ή, αλ δελ
ππάξρεη, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ρνκέα ηνπ νηθείνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Πηα γξαθεία ησλ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Θσθψλ ζηελ Αζήλα
αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή νη πίλαθεο θαηάηαμεο ηνπ Δπηθνπξηθνχ Ξξνζσπηθνχ, κε
αλαγξαθή ηεο κνξηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζέλα βαζκνινγνχκελν θξηηήξην. Νη
πίλαθεο θαηάηαμεο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ E.I.K. www.idrimakofon.gr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ ζηελ Αζήλα 2106440159.
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ΠΡΟΙΖΦΖ
Ζ πεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 12 κελψλ, ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ,
βάζεη ηεο ζεηξάο θαηάηαμήο ηνπο ζ’ απηνχο.
Ξξνζιεθζέληεο πνπ δελ απνδέρνληαη ηε ζέζε ή απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ απηνχ πίλαθα (π.ρ.
θαηά ρξφλν εκπεηξίαο) ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί θαηά ηε ζεηξά
εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. Νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη, ιφγσ αληηθαηάζηαζεο
απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ.
Ζ ΓΗΟΗΘΖΣΡΗΑ - ΠΡΟΔΓΡΟ Γ. ΣΟΤ ΔΗΘ

ΒΔΛΔΣΣΑ ΙΑΠΡΟΠΟΤΙΟΤ

17
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ΑΙΣ Η  Η – ΤΠ Δ ΤΘ ΤΝ Η Γ Η Λ Ω Η
γ ηα πξ ό ζι ες ε ε π ηθ ν π ξ ηθ νύ π ξν ζσ π ηθ ν ύ ζη ν
ΔΘ ΝΙ ΚΟ Ι Γ Ρ ΤΜ Α Κ Ω Φ ΩΝ ( Δ. Ι. Κ . ) - Ν .Π . Γ. Γ

...................................
Αριθ. πρφη/λοσ αίηηζης
[ζπκπιεξώλεηαη
από ην θνξέα πξόζιεςεο]

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (1 ΔΣΟ)
(άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994)

Α.

 ΣΟ ΙΥΔΙ Α ΦΟ Ρ Δ Α ΠΡ Ο ΛΗΦΗ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ θορέα ζηον οποίο απεσθύνεηε ηην
αίηηζή ζας π.τ. Κ.Δ.Α.Σ]

1.Δπσλπκία θνξέα:
2. πνπ εδξεύεη ζην λνκό:
3. πνπ εδξεύεη/αλήθεη ζην δήκν ή ζηελ θνηλόηεηα:
[μόνο εθόζον πρόκειηαι για δήμο ή κοινόηηηα ή νομικό ηοσς πρόζφπο]
Β.  ΣΟ ΙΥΔΙ Α ΤΠΟ ΦΗ ΦΙ Ο Τ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]
1. Δπώλπκν:
2. Όλνκα:
4. Όλ. κεηέξαο:
7. Α.Γ.Σ.:

5. Ηκ/λία γέλλεζεο:

/

3. Όλ. παηέξα:
6. Φύιν:

/

Α

Γ

8. Σόπνο θαηνηθίαο (πόιε, δήκνο, θνηλόηεηα):
(λνκόο):

9. Οδόο:

10. Αξηζ.:

12. Σειέθσλν (κε θσδηθό):

Γ.

13. Κηλεηό:

11. Σ.Κ.:

14. e-mail:

ΣΙ ΣΛ Ο  ΠΟ ΤΓΧ Ν [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.),
α. νλνκαζία ηίηινπ

α/α

1.
2.
Γ.

Λ ΟΙ ΠΑ ΑΠ ΑΙ ΣΟ ΤΜ ΔΝ Α (η σ πι κά & ηστ όν πρό ζθεη α) ΠΡ ΟΟ ΝΣ Α [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηελ επηδησθόκελε ή ηηο
επηδησθόκελεο ζέζεηο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Τ, εκπεηξία ζην θνξέα θιπ ]

1 . .. ..... ...... ..... ..... ..... ..... ...... ... ..... ...... ..... ..... ..... ..

4.

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

2 . .. ..... ...... ..... ..... ..... ..... ...... ... ..... ...... ..... ..... ..... ..

5.

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

3 . .. ..... ...... ..... ..... ..... ..... ...... ... ..... ...... ..... ..... ..... ..

6.

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

Δ.

Δ ΠΙ ΓΙΧ ΚΟΜ Δ ΝΔ ΘΔ ΔΙ  Κ ΑΣ Α  Δ ΙΡ Α ΠΡ Ο ΣΙΜ ΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο
αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίο α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο (πεδίν β)
( )

* ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:

1η επιλογή

α Κφδικός θέζης [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο
. ηνλ αληίζηνηρν κφδικό θέζης από ηελ αλαθνίλσζε]
β Κύρια προζόνηα αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα)
.
γ Προζόνηα Α’ επικοσρίας αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα
. πξνζόληα Α΄επηθνπξίαο)
δ Προζόνηα Β’ επικοσρίας αλαγξάςηε 2 (αλ θαηέρεηε ηα
πξνζόληα Β΄επηθνπξίαο)
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2η επιλογή

3η επιλογή

4η επιλογή

5η επιλογή

ΑΔΑ: 7Γ2Η469Η2Σ-Ζ3Γ
Κ ΑΣ ΑΛ Ο Γ Ο   Τ Ν Η Μ Μ Δ ΝΧ Ν Γ Ι Κ ΑΙ Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Χ Ν
[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης]
1.

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

10.

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

2.

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

11.

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

3.

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

12.

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

4.

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

13.

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

5.

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

14.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

[ζπκπιεξώλεηαη από ην θνξέα πξόζιεςεο]

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κσρώζεις πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνφ όηι:
1. Όια ηα ζηοιτεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακριβή και αληθή θαη καηέτφ όλα ηα απαιηούμενα προζόνηα γηα θάζε επηδησθόκελν
θσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο
γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
2. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) κώλσμα
θαηά ην άρθρο 8 ηοσ Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα
θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο
δσήο· β) είλαη σπόδικος θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο
πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηερηθεί ηα πολιηικά ηοσ δικαιώμαηα θαη γηα
όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί σπό δικαζηική ζσμπαράζηαζη.

Ημερομηνία: ...........................

Ο / Η σ π ο υ ή θι . . . .

Ονομαηεπώνσμο: ................... ...................

[ππνγξαθή]
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