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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Ρέθυµνο,02/03/10 
 
Αριθµ. Πρωτ. :3294                                                 

                     
                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου                     
µερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας µέχρι 18 µήνες και εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης  20 ωρών. 
 
                                            Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

 
ύστερα από την υπ' αριθ. 1/30.07.2009 απόφαση της Τριµελούς 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόµου 3250/2004, όπως συµπληρώθηκε 
µε το Ν. 3536/2007, και το από 9325/11.03.10.  εγκριτικό έγγραφο του 
Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης                                      
συνολικού αριθµού τριάντα δύο ( 32 ) ατόµων για την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3250/2004. 
 
Οι ως άνω τριάντα δύο (32) θέσεις  µερικής απασχόλησης κατανέµονται 
στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : 
 

Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*)  Θέσεις Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 
(σε µήνες) 

    2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών      18 
    5 ΤΕ/ ∆Ε Νοσηλευτών     18 
    2 ∆Ε  Οδηγών     18 

1 Κ.Α.Π.Η ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

    5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών     18 
    4 
    2 

ΠΕ Νηπιαγωγών  
 ΤΕ/∆Ε Βρεφονηπιοκόµων 

     18 
     18  

    3 ∆Ε  Βοηθών Βρεφοκόµων -
Παιδοκόµων 

     18 

    1 ΤΕ Λογοθεραπευτής      18 
    1 ΠΕ Παιδίατρος      18 
    1 ΠΕ Ψυχολόγος µε άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος 
     18 

    1 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων      18 
    1 ∆Ε Μαγείρων      18 
    1 ΤΕ  ∆ιοικητικού- Λογιστικού      18 

2 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  
ΣΤΑΘΜΟΙ  ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

    3 ΥΕ Καθαριότητας  
 (*) Για την περίπτωση πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις που δεν 
έχουν αµιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και µέχρι 10% των θέσεων (άρθρο 3 
παρ. 2 Ν. 3250/2004) και εφόσον έχουν προβλεφθεί από το εγκριθέν 
επιχειρησιακό σχέδιο. 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
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2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3.-  Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία), µε την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για 

θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί 

έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων θα πρέπει να κατέχουν τα 

ακόλουθα ειδικά τυπικά προσόντα κατά κατηγορία και κλάδο: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  
(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ) 
 

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.  
β) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  
γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.  
δ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας 
Παιδιάτρου.  
ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 
Υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι 
δεν απαιτείται.  
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 
της θέσης από υποψηφίους µε την ως άνω ειδικότητα 
(παιδίατρος) επιτρέπεται η πρόσληψη και από Ιατρούς 
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, µε τα παρακάτω προσόντα:  
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.  

β) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

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

ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

δ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής 

Ιατρικής.  

ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 



 3 

Υπαίθρου, αποδεικνυόµενης µε βεβαίωση του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου 

Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.  

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 

της θέσης και από υποψηφίους Ιατρούς ειδικότητας Γενικής 

Ιατρικής επιτρέπεται η πρόσληψη και από Ιατρούς άνευ 

ειδικότητας, µε τα παρακάτω προσόντα:  

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.  

β) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

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

ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.  

δ) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 

Υπαίθρου, αποδεικνυόµενης µε βεβαίωση του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου 

Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.  
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ΠΕ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α1.Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών 

ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 

Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή 

Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή 

Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) 

Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο 

πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών /Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ΠΕ 
Ψυχολόγος 

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου. 

2. Πτυχίο Ψυχολογίας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. 

(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής*. 

 

*Γίνονται επίσης δεκτοί µε τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά 

προσόντα: 

α)κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη 
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αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο 

του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α’ ), όπως 

ισχύει κάθε φορά και 

β) κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 

έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης 

νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε 

σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του 

άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178 Α’). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΤΕ /∆Ε 

Νοσηλευτών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ελλείψει 
δε 
υποψηφίων 
της 
ανωτέρω 
κατηγορίας:  
∆Ε  
Νοσηλευτών 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το οµώνυµο 

πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή το αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητα 

πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής 

ή της αλλοδαπής*. 

 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Νοσηλευτικής. 

 

3. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών – 

Νοσηλευτριών Ελλάδος. 

 

*Γίνονται επίσης δεκτοί µε τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά 

προσόντα: 

α)κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης 

επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρθρου 10 

του π.δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α’ ), όπως ισχύει κάθε φορά 

και 

β) κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 

έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης 

νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε 

σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του 

π.δ. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178 Α’). 

 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των 

θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης 

παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού: 

1.Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ( Βοηθός 

Τραυµατολογίας ορθοπεδικής ) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ( Ειδικής 

Νοσηλευτικής ) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
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Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις 

δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος βοηθού Νοσηλευτή. 

ΤΕ  
∆ιοικητικού-
Λογιστικού 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή 

Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των 

πτυχίων Προγραµµάτων σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή το 

οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα 

ισότιµων τίτλων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής*. 

 
2. Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα α)επεξεργασίας 

κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

*Γίνονται επίσης δεκτοί µε τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά 

προσόντα: 

α)κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης 

επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρθρου 10 

του π.δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α’ ), όπως ισχύει κάθε φορά 

και 

β) κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 

έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης 

νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε 

σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του 

π.δ. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178 Α’). 
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ΤΕ  

Κοινωνικών  
Λειτουργών 
 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί 

στην απόκτηση οποιασδήποτε από τις παρακάτω 

άδειες. 

 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.  

 

*Γίνονται επίσης δεκτοί µε τα παραπάνω υπόλοιπα 

τυπικά προσόντα: 

α)κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το 

Συµβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 

149 Α’ ), όπως ισχύει κάθε φορά και 

β) κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα 

άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, 

σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την 

αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 

178 Α’). 

ΤΕ  

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ   

Α1. Πτυχίο ή δίπλωµα Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή 

το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το 

αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή 

της αλλοδαπής 
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ΤΕ/∆Ε 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Α1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ΤΕΙ 

ή ΚΑΤΕΕ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή 

αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

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

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικοτήτας . 

 Β. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω 

προσόντα  γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι µε:  

1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Προσχολικής 

Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων –Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή 

Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παίδων µε Ειδικές 

Ανάγκες ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 

Επιµελητών Πρόνοιας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : Iνστιτούτο 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή 

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Σχολής (ΤΕΣ) δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν.1346/1983 ή άλλος ισότιµος 

τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

∆Ε  
Οδηγός 
 

Α. α) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α) 
τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών 
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος-Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτων ή Σχολής µαθητείας του 
Ο.Α.Ε.∆. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου 
Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του 
Ν.1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων Ι.Ε.Κ. ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης ( Γ΄) κατηγορίας. 
 
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των 
θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης 
παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού:  
α) οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο 
σχολών της αλλοδαπής καθώς και ισχύουσα επαγγελµατική 
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
 

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των 

θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης 

παραγράφου, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε προσόν διορισµού 

απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 

απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 

Σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και Ισχύουσα 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη 

εµπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.  
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∆Ε  
ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας 

και Έκφρασης ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-

Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Προσχολικής 

Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παίδων µε Ειδικές 

Ανάγκες ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή Επιµελητών Πρόνοιας ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών µονάδων Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του 

ΟΑΕ∆ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας 
∆Ε Μαγείρων Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Μαγειρικής Τέχνης, ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή 

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του 

ΟΑΕ∆ του Νόµου 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

Σχολικής Μονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 

της θέσης από υποψήφιο µε τα κύρια προσόντα 

επιτρέπεται η πρόσληψη µε απολυτήριο τίτλο 

ειδικότητας µαγείρου αναγνωρισµένης κατώτερης 

σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο 

σχολής της αλλοδαπής.  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 

της θέσης από υποψήφιο µε τα προσόντα της 

προηγουµένης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη 

µε απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
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1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) και εµπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών ως µάγειρας.  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 

της θέσης από υποψήφιο µε την ανωτέρω εµπειρία 

γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε έξι (6) µήνες αντίστοιχη 

εµπειρία.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

∆Ε  
∆ιοικητικός 
 

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα χρηµατοπιστωτικών 

και διοικητικών υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης) ή «Πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από 

ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε 

ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή  

-Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – 

Γραµµατέων ή Οικονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ή Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου των τµηµάτων: Ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων ή υπαλλήλων επιχειρήσεων µεταφορών ή 

υπαλλήλων λογιστηρίου, ή υπαλλήλων διοίκησης ή 

εµπορικών επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής κατεύθυνσης 

ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής µονάδας 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  

  

β) Γνώση πληροφορικής χειρισµού Η/Υ σε βασικό 

επίπεδο στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΥΕ  

Εργάτες 

Καθαριότητας 

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρ. 2 

άρθρο 5 του Ν.2527/1997. 

 
 ΥΕ  
Οικογενειακοί 
Βοηθοί 

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρ. 2 

άρθρο 5 του Ν.2527/1997. 
 

 
 
 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1. Η επιλογή των υποψηφίων για µερική απασχόληση, θα γίνει µε την 

κατανοµή τους στις επόµενες κοινωνικές οµάδες : 
Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του 
Ο.Α.Ε.∆., σε ποσοστό πρόσληψης 30%. 
Β΄. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.∆. που 
βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη 
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συνταξιοδότησή τους, (πλήρη ή µειωµένη), σε ποσοστό 
πρόσληψης 20%. 
Γ΄. Άνεργοι µέχρι 30 ετών, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του 
Ο.Α.Ε.∆., σε ποσοστό πρόσληψης 20%. 
∆΄. Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%. 
Ε΄. Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό 
πρόσληψης 10%. 
ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς 
οικογενειών µε τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από 
τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10%. 
(άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3454/2006). 

 
 Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καµία εκ των 
ανωτέρω κοινωνικών οµάδων, αποκλείονται από την διαδικασία 
αξιολόγησης. 
  
 Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι τριάντα δύο (32) θέσεις θα 
καλυφθούν από τις έξι (6) κοινωνικές οµάδες ως ακολούθως : 

 
Από την Α΄   κοινωνική οµάδα δέκα (10) θέσεις. 
Από την Β΄   κοινωνική οµάδα επτά (7) θέσεις. 
Από την Γ΄   κοινωνική οµάδα έξι (6) θέσεις. 
Από την ∆΄   κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
Από την Ε΄   κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
Από την ΣΤ΄ κοινωνική οµάδα τρεις (3) θέσεις. 
 
Εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής οµάδας, τότε οι 
θέσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή οµάδα, κατά την ανωτέρω 
κατανοµή, µεταφέρονται στην αµέσως επόµενη.  
 

2. Κριτήρια προτίµησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης για τις ως άνω 
κοινωνικές οµάδες.  

 
 α. Για όλες τις κοινωνικές οµάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄) 
προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της 
αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας του φορέα πρόσληψης. 
     β. Για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές οµάδες, ποσοστό 60% 
καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθµός 
σχετικών αιτήσεων.  
     γ. Για όλες τις κοινωνικές οµάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ , Ε΄ και ΣΤ΄), η 
εµπειρία σε προγράµµατα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού 
χαρακτήρα για χρόνο µεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% 
του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική 
οµάδα. 
 
3. Λοιπά κριτήρια επιλογής σε κάθε µία από τις κοινωνικές οµάδες.  

 
α. Για την Α΄ και Γ΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τη 
µεγαλύτερη συνεχόµενη χρονική διάρκεια, που είναι 
εγγεγραµµένοι ως άνεργοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.∆. 
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β. Για την Β΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι, µε το µικρότερο 
χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους. 

           γ. Για την ∆΄ οµάδα προτιµώνται µητέρες µε τα περισσότερα 
τέκνα, περιλαµβανοµένων και των ενηλίκων.  

     δ. Για την Ε΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό αναπηρίας, το οποίο όµως θα επιτρέπει την άσκηση 
των καθηκόντων για τα οποία προσλαµβάνονται.  

     ε. Για την ΣΤ΄ οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τα περισσότερα     
     τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων. 

 
Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δηµότες και µόνιµους 
κατοίκους, συµπληρώνονται από τους  λοιπούς υποψήφιους µε τα 
ανωτέρω κριτήρια. 

   
Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα  γραφεία της 

υπηρεσίας µας (οδός Κουντουριώτη αριθ. 80 ) εντός  προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας 

δηµοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ηµερήσιο τύπο ή της ανάρτησής 

της στο κατάστηµα του φορέα. 

 
∆.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
� Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν µόνον αίτηση συµµετοχής, που 

υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία 
δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, 
καθώς και την κοινωνική οµάδα ή τις κοινωνικές οµάδες που 
ανήκουν.  

� Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του 

∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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

•••• ∆εν λαµβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός 
παρέλειψε να δηλώσει στην αίτησή του. 

•••• Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα 

κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα 
οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους 
πίνακες, διαγράφεται απ' αυτούς.  

•••• ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για θέσεις διαφόρων 
κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ). 
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•••• Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια οµάδα δεν επιτρέπεται να 
απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτοµα της 
ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε περί τέκνων.   

•••• Νέα σύµβαση µε απασχολούµενο σε προηγούµενο πρόγραµµα 
µερικής απασχόλησης, επιτρέπεται να καταρτισθεί, µετά την 
πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, από τη λήξη της 
προηγούµενης σύµβασης. 

 
Ε΄ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτισθούν από την αρµόδια Τριµελή 
Επιτροπή ανά κοινωνική οµάδα και θα αναρτηθούν στο κατάστηµα του 
οικείου φορέα.  

 
ΣΤ'  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ   
 

Μετά την ανάρτηση των πινάκων και µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία, που ορίζει ο φορέας πρόσληψης, οι υποψήφιοι που 
θεωρούνται επιτυχόντες υποβάλουν σε πρωτότυπα ή 
φωτοαντίγραφα, νοµίµως επικυρωµένα, τα εξής δικαιολογητικά : 
       α. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, 
καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, όπου απαιτείται. 
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από 
πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα 
(∆ΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της αλλοδαπής προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη 
µετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Γενικής 
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται 
από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Γενικής 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους 
διευθύνσεις ή γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται 
για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση 
ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).  
Το απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε µέχρι και το έτος 1980. Από το 
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έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί 
το απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου. 

β.  Όταν απαιτείται γνώση χειρισµού Η/Υ βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

γ.   Όταν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας  βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

 
Ζ'  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
 

Α΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραµµένους 

στον  Ο.Α.Ε.∆.  
Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. στην οποία θα αναφέρεται ότι 

παραµένουν εγγεγραµµένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια 
συνεχόµενης ανεργίας.  
 
Β΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραµµένους στον Ο.Α.Ε.∆., που 

βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους. 
           1) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.∆., ότι παραµένουν 
εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του Οργανισµού,  

2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.  
           3) Βεβαίωση από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την 
οποία να προκύπτει ο υπολειπόµενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή 
τους. Σε περίπτωση αδυναµίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει 
την ως άνω βεβαίωση ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/1986. 
 

Γ΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας µέχρι 30 ετών εγγεγραµµένους 

στον  Ο.Α.Ε.∆. 
Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. στην οποία θα αναφέρεται ότι 

παραµένουν εγγεγραµµένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια 
συνεχόµενης ανεργίας.  
 
∆΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά µητέρες µε ανήλικα τέκνα. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί 
εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός 
των ανήλικων τέκνων. 

 
Ε΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά άτοµα µε αναπηρίες. 

Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 
οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το 
ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 
50%). 
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ΣΤ΄ Κοινωνική οµάδα. Αφορά πολυτέκνους, τέκνα πολυτέκνων και γονείς 

οικογενειών µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών (Άρθρο 3 ν.3454/2006) 
           1) Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης 
Συνοµοσπονδίας  Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία να 
προκύπτει η πολυτεκνική  ιδιότητα. 

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 
και έγγαµος προσκοµίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του. 

 
Η΄  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ      

 
�       Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών οµάδων (Α΄ έως ΣΤ΄) οι 
οποίοι έχουν εµπειρία από απασχόληση σε προγράµµατα κοινωνικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του φορέα στον 
οποίο απέκτησαν την εµπειρία από την οποία να προκύπτει ότι 
απασχολήθηκαν σε τέτοια προγράµµατα, καθώς και ο χρόνος 
απασχόλησής τους. 
� Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών οµάδων (Α΄ έως ΣΤ΄) 
οι οποίοι είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής 
αρµοδιότητας του φορέα πρόσληψης, θα πρέπει να προσκοµίσουν 
σχετικά πιστοποιητικά των οικείων ∆ήµων ή κοινοτήτων.  
����        Οι άνεργοι που ανήκουν στις κοινωνικές οµάδες (Α΄, Β΄& Γ΄) και 
έχουν ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το δελτίο ανεργίας για να 
παρακολουθήσουν σεµινάρια κατάρτισης ή επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης, λαµβάνουν βεβαίωση από τον φορέα 
υλοποίησης του σεµιναρίου και µε αυτή προσέρχονται στο Κ.Π.Α. του 
Ο.Α.Ε.∆. για να εκδοθεί βεβαίωση του συνολικού χρόνου παραµονής 
τους σε ανεργία (ο χρόνος των σεµιναρίων προσµετράται στο συνολικό 
χρόνο ανεργίας του υποψηφίου).  
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Σε περίπτωση υποψηφίων που µε βάση την κατάστασή τους είναι 
δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από µία κοινωνικές οµάδες, θα 

πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους και επί πλέον να υποβάλουν, 
µετά την επιλογή τους, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε 
µία από τις κοινωνικές οµάδες. 
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Θ'  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ   
         ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήµατα που 
συνιστούν κώλυµα διορισµού, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό 
Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999). 
β.  Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του 
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόµιµη απαλλαγή τους ή βεβαίωση 
ότι έχουν λάβει νόµιµη αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η 
σύµβαση εργασίας. 

 
Ι'  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
 
Περίληψη της παρούσας, να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή 

εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα του οικείου 

φορέα, στο χώρο ανακοινώσεων.      

 
 
                                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 
 
                                                                  ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 

    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  

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 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 (αλφαβητικά), µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης: 

                      α) ACTA Α.Ε. (17.5.2006), 
                      β) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009) 

γ) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006)  
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas 
Α.Ε.) 
ε) Infotest (22.2.2006)  

                     στ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
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ζ) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 
η) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 

 θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 
TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ 
ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) 

 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής: 
 
           α) ACTA Α.Ε. 
                • Certified Computer User (CCU) 
               

                      β) ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
            • Basic Office (τα πιστοποιητικά περιέχουν µία ή και συνδυασµό των ενοτήτων: 
«Επεξεργασία Κειµένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου», «Βάσεις 
∆εδοµένων, «Παρουσιάσεις») 

 
           γ) ECDL Eλλάς Α.Ε. 
                • ECDL Core Certificate 
                • ECDL Start Certificate 
                • ECDL Progress Certificate  
 
           δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
                • ICT Intermediate A 
                • ICT Intermediate B 
                • ICT Intermediate C 
 
           ε)  Infotest 
                • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
                • Microsoft Office Specialist (MOS) 
                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 
 
          στ) I SKILLS A.E. 
      • Basic I.T. Standard 
      • Basic I.T. Thematic 
      • Basic I.T. Core 
 
 ζ) ΚΕΥ-CERT 
                • Key Cert IT Basic 
                • Key Cert IT Initial 
 

  
           η) Vellum Global Educational Services S.A. 
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills 
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

 
 θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 
CERT 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) 
 
 
 

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία 
πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007 , παρατείνεται έως 31/12/2010. 

 

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.  
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Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν 

γίνονται  δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι 31.12.2010 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.,  (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/31548/12.11.2009)  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.). 

(2) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης  χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 

(3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι 
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα 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.  

(4) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας 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. 

 
(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. Τα πιστοποιητικά αυτά 
ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από 
τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007 παρατείνεται έως 31/12/2010. 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ∆/ΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆ 50/2001 όπως ισχύει) 

 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήµης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων    
- 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.)  
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων  
- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

      ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
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Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

          - 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 ∆ιοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηµατικού  Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων  
- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης  Πληροφοριών   

                   ή άλλος ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
 

Γ) ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
     - ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του 

τοµέα Πληροφορικής, ή  
     - Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου :  
  i)  Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής -  ∆ικτύων Η/Υ, 
  ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων  ή Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα, 
     -  Απολυτήριος τίτλος :  
  i)  κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
  ii) τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου, ή  
  iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής. 
                 ή  άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων  της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄. 
 

 ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται 
µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός 
προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως 
εξής: 

 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  ή 

 
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN   ή 

 
γ) µε  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) 
ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον  είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι 
από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 
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φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 
αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά 
που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως 
µητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας 
ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως 
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική  
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE.  
   

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω . 

  
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου   MICHIGAN.   
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του 

EDEXCEL.  
 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη 
της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 
equivalent level C2). 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) 
: CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level. 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 
 

•   BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

    
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.  
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE 
LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη 
της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
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EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 
785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 
equivalent level C1). 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE. 
 

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

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

  
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστηµίου 
MICHIGAN. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- 
του EDEXCEL. 
 
•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 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 
505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2). 
 
• 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. 
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• Test of Interactive English, B2 Level. 
 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 
γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  
 
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριµένο 
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο 
εθνική αρχή                ή (ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 
χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή 
αναγνώρισης), ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δηµόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 
αντίστοιχο επίπεδο. 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, 
ως εξής:  

 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2. 
 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 
ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

   
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 
  
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996). 
  
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 
  
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 
   
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.   
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  

µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 

  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996).  

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
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Σηµείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο 

παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 

Η γνώση της Γερµανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 
• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστηµίου  

Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 
  
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου  Ludwig-Maximilian 
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe . 

 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe . 
 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.   
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (µέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου 

Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 
 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 
  
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 

  ∆) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, 
ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA . 
  
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του 
Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
  
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης). 

 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του 
Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C 
(έως το 2003) . 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 

µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 
Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 

    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 

  

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, 
ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
  
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of 
Education). 
  
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of 
Education).  
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(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  

µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 

 • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  
 
 

 
Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα 
 
Επίσης: 
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: 
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, 
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε 

αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο  των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
 
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 

αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 
φοίτησης. 

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και 

από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ µόνο µετά  την έκδοση της 
αντίστοιχης ατοµικής διοικητικής πράξης ισοτιµίας. 

 
Σηµείωση:  
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών 

έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου 

αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκοµίσουν  
επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε 
η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
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