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ΤΟ Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων µε σειρά
προτεραιότητας τακτικού Προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ψυχιατρικού
Τµήµατος Εφήβων και του Ψυχιατρικού Τµήµατος Ενηλίκων του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ,
κατηγοριών Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά:
Για το Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ειδικών Παιδαγωγών,
µία (1) θέση,
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
• µία (1) θέση Επισκεπτριών Υγείας ειδική – πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων
• µια (1) θέση Κοινωνικής Εργασίας
• µία (1) θέση Εργοθεραπείας
• µία (1) θέση ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης έχουν όσοι
υποψήφιοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.

Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987.

3.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4.

Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισµού.

5.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

6.

Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών.
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ειδικής Αγωγής (Με
κατευθύνσεις ∆ασκάλου ή Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγού
Προσχολικής Εκπαίδευσης) ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση
Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.)
ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας*.
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας* και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Επισκεπτών Υγείας.
2. Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας* και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού
Λειτουργού.
3. Πτυχίο ή δίπλωµα Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας* και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευτών.

4. Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.)
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα.*
* 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 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 178 Α΄).

Για τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις
αντίστοιχες θέσεις.
Α.Για την κατηγορία ΠΕ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ ως πρόσθετο προσόν διορισµού ορίζονται:
α.υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας,
β. εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών ως Ειδικός Παιδαγωγός σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Πολυδύναµο
Ιατροπαιδαγωγικό Ιατρείο ή Ψυχιατρικό Τµήµα Παιδιών και Εφήβων Γενικών ή Νοµαρχιακών ή
Περιφερειακών Νοσοκοµείων.
Β.Για την κατηγορία ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ –ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ως πρόσθετο προσόν διορισµού ορίζονται:
α.υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
Γ. Για την κατηγορία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ως πρόσθετο προσόν διορισµού ορίζονται:
α.υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
∆. Για την κατηγορία ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ως πρόσθετο προσόν διορισµού ορίζονται:
α.υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
Ε. Για την κατηγορία ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ως πρόσθετο προσόν
διορισµού ορίζονται:
α.υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η ειδική θέση που προβλέπεται για πολύτεκνους και τέκνα
πολυτέκνων του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών – των Υγείας, από υποψήφιο των αντίστοιχων
κατηγοριών, η θέση αυτή θα καλυφθεί από υποψήφιο που δεν έχει τις ιδιότητες αυτές, εφόσον
υποβάλλει σχετική αίτηση συµµετοχής για τον αντίστοιχο κλάδο – ειδικότητα.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση µε το ειδικό
έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» στην οποία να επισυνάπτουν: α) φωτοτυπία των δύο όψεων
της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) καθώς και η
φωτογραφία. β) παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από ∆ηµόσιο Ταµείο (∆.Ο.Υ.), άλλως η
αίτηση δεν λαµβάνεται υπόψη. γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι κατά τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της
παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του δηµοσίου , ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή
β΄ βαθµίδας, κατόπιν διορισµού τους µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε

παρέλθει κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία πενταετία από το διορισµό τους και δ) επικυρωµένα τα
απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά-δικαιολογητικά .
Επισηµαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε υπογεγραµµένη άλλως δεν γίνεται δεκτή.
Η αίτηση απευθύνεται «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και υποβάλλεται µε
την ένδειξη προς το αρµόδιο γραφείο που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1 ΤΚ 15 126 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ.210 8039464 & 210 8039203
Τα έντυπα των αιτήσεων
διατίθενται από την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Επίσης οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:
α) Από την επιλογή του αρχικού menu «Υποδείγµατα προκηρύξεων και εντύπων υποβολής
αιτήσεων για διαγωνισµούς φορέων που ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π.» της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr).
β) Από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην επιλογή Σύνδεσµοι , επιλογή
«Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣ.Ε.Π.», «Υποδείγµατα προκηρύξεων και εντύπων
υποβολής αιτήσεων για διαγωνισµούς φορέων που ελέγχονται από το ΑΣ.Ε.Π.».
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π. Ε.) υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ
Α.Σ.Ε.Π. 185Φ» και οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ
Α.Σ.Ε.Π. 186Φ» .
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). ∆εν επιτρέπεται η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, άλλως ο
υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία.
Ο υποψήφιος σε κάθε περίπτωση πρέπει να συµπληρώσει µε προσοχή τον αριθµό των µηνών εµπειρίας
που τυχόν έχει σε κάθε µια από τις ειδικότητες στη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις επιδιωκόµενες
θέσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει. Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρµόδιος
υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόµενα ως
επισυναπτόµενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της
αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόµενό τους, άλλως αναγράφει στην ειδική
στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνηµµένα
δεν επισυνάπτονται. Για την αποφυγή λαθών ο υπάλληλος δεν παρέχει οδηγίες στους υποψηφίους
για τον τρόπο συµπλήρωσης των αιτήσεων µπορεί όµως να τους επισηµάνει ότι η αίτηση πρέπει να
είναι υπογεγραµµένη. Η τελική ευθύνη τόσο της συµπλήρωσης όσο και της υπογραφής της αίτησης
είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδροµικώς πρέπει να αποστέλλονται µε
συστηµένη επιστολή σε απλό φάκελο µεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. ΡΟSΤ, που
διανέµεται από τα ΕΛ.ΤΑ.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την
προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και
η αίτησή του απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συµπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια
των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που
απαιτούνται και διαθέτουν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (Για τη συµπλήρωση της αίτησης):
Ο υποψήφιος συµπληρώνει τον αριθµό της προκήρυξης (1/707Μ/2007) για την οποία υποβάλλει την
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ και αναγράφει:
• Τις επιδιωκόµενες θέσεις κατά σειρά προτίµησης, στις οποίες επιθυµεί να διορισθεί.
• Τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που
επιδιώκει και συµπληρώνει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται όπως αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της προκήρυξης. Στη συνέχεια συµπληρώνει τον ακριβή βαθµό
πτυχίου ή τίτλου σπουδών και το έτος κτήσης αυτού.
• Ο υποψήφιος Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αναγράφει το δεύτερο τίτλο
σπουδών, που τυχόν διαθέτει σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και εφόσον είναι

τίτλος Α.Ε.Ι. προκειµένου για θέσεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και τίτλος Τ.Ε.Ι. προκειµένου για
θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) συµπληρώνει το αντίστοιχο τετράγωνο µε «Χ».
• Αν διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραµµάτων ή σεµιναρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. σε αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης συµπληρώνει
το αντίστοιχο τετράγωνο µε «Χ».
• Αν διαθέτει ένα µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό
αντικείµενο της θέσης συµπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετράγωνο µε «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης
συµπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετράγωνο µε «Χ». Εάν διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο συµπληρώνει αναλόγως τα αντίστοιχα τετράγωνα της
αίτησης.
• Συµπληρώνει τον αριθµό των µηνών εµπειρίας που τυχόν έχει σε καθεµία από τις επιδιωκόµενες
θέσεις, καθώς και τον τυχόν κατά περίπτωση κωδικό κατηγορίας εντοπιότητας, όπως αναγράφεται στη
δεύτερη σελίδα του εντύπου της αίτησης. Οµοίως, ο υποψήφιος που τυχόν διαθέτει την εµπειρία για την
οποία δικαιούται προσαυξήσεως κατά 50% του κριτηρίου της εµπειρίας του, συµπληρώνει τον αριθµό των
µηνών εµπειρίας που διαθέτει, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο (βλέπε προϋποθέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
• Συµπληρώνει (Χ) στα τετραγωνίδια που αντιστοιχούν στα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για
την πλήρωση της κάθε επιδιωκόµενης θέσης (άδεια άσκησης επαγγέλµατος, γνώση χειρισµού Η/Υ) ή
συµπληρώνει ολογράφως τα λοιπά πρόσθετα απαιτούµενα προσόντα που κατέχει, όπως αναγράφονται
στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄).
• Η γνώση ξένης γλώσσας (επίπεδα αυτής), αποτελούν κριτήρια κατάταξης που σύµφωνα µε το Νόµο
3051/2002 βαθµολογούνται. Στη θέση του εντύπου της αίτησης που προβλέπεται για τα κριτήρια αυτά, ο
υποψήφιος ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης µίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών σηµειώνει την κατάλληλη
ένδειξη (Άριστη = 1, Πολύ καλή = 2, Καλή = 3) κάτω από την (τις) γλώσσα (ες) που γνωρίζει.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ηµέρες και αρχίζει από 20-2-2008 και λήγει
την 10-3-2008.
Αιτήσεις µε σφραγίδα ταχυδροµείου µεταγενέστερη της 10-3-2008 δεν λαµβάνονται υπόψη.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΓΚΛΗΣ

