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Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του 
Ν.2190/1994,  όπως ισχύει µετά την  τροποποίηση και 
συµπλήρωσή  του µε το άρθρο 9 του Ν.3051/2002. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Πλήρωσης έξι( 6 )  θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», που εδρεύει στο Μαρούσι 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις 

και συµπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 
2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 
και 3320/2005. 

2. Την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/34/28857/19-02-08 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της 
Τριµελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της  υπ΄αριθ. 33/2006 
Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» ΦΕΚ 
280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

3. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προκειµένου 
για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). 

4. Την ΓΠ 27524/10-03-08 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
5. Τον Οργανισµό   του φορέα. 
 

Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, συνολικού αριθµού έξι(  6 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών  του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για 
τις εξής,  κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα 
και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

 



 

 

Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

α) Άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος Νοσηλευτικής 
(ΤΕ) 

β) Πτυχίο ή δίπλωµα 
Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή 
το οµώνυµο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο πτυχίο ή 
δίπλωµα της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
           γ)Επικυρωµένο φωτο- 
αντίγραφο της ταυτότητας 
µέλους της ΄Ενωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδας 
(Ε.Ν.Ε.),  η οποία να είναι σε 
ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης 
Εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του 
τρέχοντος έτους  ή βεβαίωση 
Εγγραφής στην Ε.Ν.Ε, για 
όσους εγγράφονται για 
πρώτη φορά, η οποία να 
είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόµενου 
έτους από την έκδοσή της, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν. 
3252/2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οκτώ(8) µήνες 

 
 
 
 
 

∆Ε 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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  ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
- Άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος Βοηθού 
Νοσηλευτή 

-  Πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων 
Βοηθών Νοσηλευτών ή 

 
 
 
 
 
 
Οκτώ(8) µήνες 



 

 

Βοηθών Νοσοκόµων ή 
Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής 
Τραυµατιολογίας (Βοηθός 
Τραυµατιολογίας 
Ορθοπαιδικής) ή 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου 
ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων 
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή 
Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή 
Νοσηλευτικής Ατόµων µε 
Ψυχικές Παθήσεις, 
δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
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, 

δικαστική συµπαράσταση).  
 

 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα µε τη σειρά του βαθµού 
εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάµεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, 
προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν 
καλυφθεί ο αριθµός των προσλαµβανοµένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά 
προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαµβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα 
προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης µεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, 
κύρια ή επικουρικά, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα 
κριτήρια (ανεργία, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.). 
 
Προτάσσονται κατά σειρά:  
 
α) ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ: 
 
Των ∆ήµων ή των Κοινοτήτων του νοµού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, που προσλαµβάνει  
(α΄ βαθµός εντοπιότητας) 
 
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νοµών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα) 



 

 

 
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε οµάδας εντοπιότητας καθορίζεται  
      µε τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :  

 
 
 

            ΚΡΙΤΗΡΙΑ                    ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
 
1. Χρόνος  Ανεργίας 
α.  Τεσσάρων (4) µηνών ανεργίας                    
β.   Άνω των τεσσάρων (4) µηνών µε ανώτατο όριο τους δώδεκα 
(12) µήνες, προστίθενται ανά µήνα ανεργίας 

 
1000 
 
50 

Σηµείωση: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς µήνες 
ανεργίας, υπολογιζόµενους από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆, καθώς και εκείνων του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που 
εκτελούνται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
ή τον ΟΑΕ∆ εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράµηνο κατά τον 
χρόνο ένταξής του στο πρόγραµµα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας 
λογίζεται και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα 
ανωτέρω προγράµµατα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει 
µέρος σε διαδικασία  πρόσληψης εποχικού προσωπικού. 
Η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆ 
θεωρείται ως χρόνος εµπειρίας  και όχι ανεργίας.      
    
 
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο                        
50       
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο                      50 
Σηµείωση: Τις ανωτέρω µονάδες µπορεί να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας 
κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).  
    
 
3. Αριθµός ανηλίκων τέκνων. 
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα                     30 
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο                                   
50 
 
 
4. Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται 
από την ανακοίνωση, µόνο για τις κατηγορίες ΤΕ και ∆Ε. 
α.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ οι µονάδες 
του βαθµού του τίτλου σπουδών  µε δύο δεκαδικά ψηφία  
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 20. 
β.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ∆Ε οι µονάδες του  



 

 

βαθµού του τίτλου σπουδών  µε δύο δεκαδικά ψηφία  
πολλαπλασιάζονται µε  τον αριθµό 10. 
 
 
 
5. Ηλικία. 
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών      
µε αφετηρία υπολογισµού το απαιτούµενο από την           
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και µε βάση το έτος  
γέννησης, ανά έτος.   
 
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών 
µε αφετηρία υπολογισµού το απαιτούµενο από την  
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και µε βάση το έτος  
γέννησης, ανά έτος. 
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2 

    
 
Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συµπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων  
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
• Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 

δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, 
αποκλειοµένης της αθροιστικής βαθµολόγησης. 

• Ο πολύτεκνος βαθµολογείται µε 50 µονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας βαθµολογείται µε 50 µονάδες για κάθε µέλος της οικογενείας του (δηλαδή για 
κάθε αδελφό του, συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού του). 

• Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις µονάδες 
από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα 
ανήλικα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθµολογία υπολογίζεται 
µόνο στα ζώντα µέλη της οικογένειας.  

• Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου, µέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες, για να µην έχει κώλυµα πρόσληψης, 
γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες 
αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. Από την εποµένη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας µπορεί 
να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκµαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε 
περίπτωση ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου, µέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν µπορεί να 
έχει απασχόληση µεγαλύτερη των οκτώ (8) µηνών, παραµένει σταθερός ακόµη και αν η 
πρόσληψη του προσωπικού γίνει µετά παρέλευση ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των 
πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν µετά την παρέλευση των 20 ηµερών, χωρίς βέβαια 
στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγµατικής απασχόλησης του 
προσλαµβανοµένου. 

∆υνατότητα άρσης του κωλύµατος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8µηνης 
απασχόλησης υφίσταται µόνο στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που 
προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσοµένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούµενα 



 

 

προσόντα είναι µικρότερος του αριθµού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου 
υποψήφιοι µη έχοντες κώλυµα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004). 

∆εν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές 
συµβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.∆.164/2004, εκτός αν η 
πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.  

Αντικειµενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 
του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των 
θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα. 

 Για τον αριθµό των επιτρεπόµενων διαδοχικών συµβάσεων και τη συνολική διάρκεια 
αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόµενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 
6 του Π.∆. 164/2004 

 
 

 
                    Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας , 
οδός Σισµανογλείου αριθ. 1 και ειδικότερα στο Τµήµα Προσωπικού,  αρµόδια κα  
Σκλάβου Αικ/νη) εντός  προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα 
της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της 
στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού 
καταστήµατος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 
 
 
∆.  ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά επικυρωµένα: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 

βαθµός αυτού.  Σε κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό 
χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαµβάνεται 
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό. 

 
∆ιευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται   αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόµενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ηµεδαπής, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως, 
βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρµόδιο όργανο του   ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει 
το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός 
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση 
ζητούµενο γνωστικό αντικείµενο. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, 
ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθµός διπλώµατος νοείται ο µέσος όρος 
βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος σε 
βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος. 

      Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίσει :  



 

 

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος 
βαθµολογίας του στo θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης              ή   
Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο µέσος όρος βαθµολογίας του στο 
θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ηµεροµηνία που ο 
συγκεκριµένος υποψήφιος κατέστη διπλωµατούχος.   

 
3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος . 
 
 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκληµα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί  µε τελεσίδικο 
βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν 
το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώµατα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό 
δικαστική συµπαράσταση. 

 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους 

τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί 
σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την 
ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή 
όχι, προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει 
απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).  

 
6. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (που είναι αρµόδιος 

προς τούτο), η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας 
ανεργίας.  

 
7.  Προκειµένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα 

επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆: α) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ στην οποία  να 
αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της συµµετοχής του υποψηφίου στο 
πρόγραµµα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης  
του προγράµµατος και β) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία 
εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά µητρώα. 

 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για 

υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα. 
 



 

 

9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της 
οικογενειακής τους κατάστασης του ∆ήµου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από  πιστοποιητικό 
της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ). 
Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό 
αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολοµέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 
14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαµβάνουν τα σχετικά 
δικαιώµατα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 
Ν.3454/2006). 

 
10. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, µόνον: 
  α) Για τίτλους   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία 
αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο 
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον 
στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών 
εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", 
σύµφωνα µε τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 
89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.  

Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή 
το Ι.Τ.Ε για την ισοτιµία, αντιστοιχία  και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτών  µέχρι 
και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 

  β) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια  µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, 
βεβαίωση ισοτιµίας  από την αρµόδια  ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη 
ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα 
και  βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. 

 
 
11. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο 

υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο. 
Για υποψηφίους των υπολοίπων νοµών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, 
όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η  υποβολή βεβαίωσης 
µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998). 

 

 

   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  

α) Της αλλοδαπής  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 

προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική 
γλώσσα. 



 

 

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του 
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε 
το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται 
σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο 
από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή 
δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά 
νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του 
ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
προκειµένου περί τίτλων σπουδών  µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της 
ξένης γλώσσας,  τίτλοι που  προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, 
υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες 
γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των 
τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου 
της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986. 

 β) Της ηµεδαπής  
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής 
έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε 
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η 
επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. 

Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που 
ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση 
κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα 
αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει 
στα χέρια του. 

Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική 
αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 
συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει 
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, όπως τα 
πρωτότυπα. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές 
της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών 
κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 



 

 

βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των 
πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.  

 

 

Ε΄. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) 
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές  εφηµερίδες του Νοµού, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας 
και στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος του δήµου 
ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσοµένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 
του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.   

 

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας, 
συντασσοµένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της 
υπηρεσίας. 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, στο 
Α.Σ.Ε.Π., µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) 
ηµερών από την ανάρτησή τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δηµόσιο ταµείο 
σαράντα ευρώ (40) €. 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
ΒΙΓΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

 
 
 
 


