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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του Π.Δ 63/2005 ΄΄ Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα .΄΄.
β) Του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1, του άρθρου
66, του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου –
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄ /22.08.2011).
γ) Της υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία
συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ
Β΄2889/27.10.2014),

9657/122441/10.11.2015

(ΦΕΚ

Β΄2537/25.11.2015)

και

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) όμοιες.
δ) Της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄
αριθμ.893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29-12-2017) ΚΥΑ

«Κανονισμός

προσωπικού και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)»

σχετικά

με

τη

διαδικασία

πρόσληψης

προσωπικού-συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
ε) Του άρθρου 21 του Ιδρυτικού Νόμου του συγχωνευθέντος ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
2520/97

(ΦΕΚ

173/Α/1-9-97),

όπως

συμπληρώθηκε

και

τροποποιήθηκε

μεταγενέστερα με τις διατάξεις του Ν. 2945/01 (άρθρο 23 και 39).
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στ) Της αριθμ.34497/Δ2/3-4-2002 (ΦΕΚ 429/Β/8-4-02) Κανονιστικής απόφασης Υπ.
Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη
προσωπικού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των
σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του άρθρου 14 παρ. 2 περ. γ του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 2, περ. β, του Ν. 3812/09 και του άρθρου 21 παρ. 1 και 3 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3812/09.
η) Του άρθρου 14 παρ. 16 του Ν. 1566/85 ΄΄Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις΄΄.
θ) Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3848/19-5-2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 36 παρ. 27 του Ν. 4186/17-9-2013.
ι) Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α/30-6-96) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
ια) Του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65/Α/1982) «Για την πολυθεσία, την πολύ-απασχόληση και
την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και με άρθρο 28 του Ν. 4354/2015.
ιβ) Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4384/2016 σχετικά με την παράταση λειτουργίας
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισμού για τα σχολικά έτη από
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και παύει την 15η
Σεπτεμβρίου 2022.
2. Την αριθμ.12/105η/08.03.2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του «Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ», σχετικά με την έγκριση κατανομής και
πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, σαράντα ενός (41) ατόμων,
διάρκειας έως εννέα (09) μήνες για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. του

Ελληνικού

Γεωργικού Οργανισμού ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ - Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/6327/22.06.2018 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση
πρόσληψης σαράντα ενός (41) Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
4. Την ύπαρξη πιστώσεων.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα
(09) μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ) ως εξής:
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Κατανέμεται εκπαιδευτικό – διδακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, όπως ειδικότερα
αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ή
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Α: Τα προσόντα πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού που αφορούν στην ΕΠΑ.Σ.
Συγγρού είναι:
Για τη θέση ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας Α.Ε.Ι. τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή το ομώνυμο κατά
ειδικότητα ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή δίπλωμα των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2) Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού
Ειδικότητας Γεωπόνου.
3) Εκπαιδευτική εμπειρία 151 - 300 ωρών στην ειδικότητα που γίνεται η αίτηση : α) σε ΕΠΑ.Σ.
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή / και β) σε δομές του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή / και γ) σε ΕΠΑΣ Μαθητείας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
4) Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε Κηποτεχνικές Εφαρμογές.

Ή
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ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας με κατεύθυνση
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ΑΕΙ, της ημεδαπής ή
ομώνυμο κατά ειδικότητα ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή δίπλωμα των Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της
αλλοδαπής.
2. Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού
Ειδικότητας Γεωπόνου.
3) Εκπαιδευτική εμπειρία 151 - 300 ωρών στην ειδικότητα που γίνεται η αίτηση : α) σε ΕΠΑ.Σ.
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή / και β) σε δομές του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή / και γ) σε ΕΠΑΣ Μαθητείας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
4) Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε Κηποτεχνικές Εφαρμογές.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με το προσόν (1), (2) και (3).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με το προσόν (1), (2).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με τα κατωτέρω προσόντα:
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Εκπαιδευτική εμπειρία 151 - 300 ωρών στην ειδικότητα που γίνεται η αίτηση : α) σε
ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή / και β) σε δομές του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή / και γ) σε ΕΠΑΣ Μαθητείας του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
3) Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε Κηποτεχνικές Εφαρμογές.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με το προσόν (1) και (2).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με το προσόν (1).
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Β : Εκτός από τα ανωτέρω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. πρέπει να γνωρίζουν άριστα την
ελληνική γλώσσα. Η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται:
1) Με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (α) Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384
και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 4591015).
2) Με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,
(Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310-997571-72-76), το οποίο θα χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας.
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την
απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το
64ο.
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη, να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, να μην έχουν
απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ.
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.
2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει
πενταετία από την απόλυση.
δ) Ο χρόνος απασχόλησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που θα
προσλαμβάνεται στις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, ή άλλως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας με τον
Οργανισμό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει έκαστος τις 8 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
όπως αυτό ορίζεται με το άρθρο 36 παρ. 27 του Ν. 4186/17-9-2013.
ε) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο)
οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό
σχολείο (παρ. 16 άρθρο 14 του Ν. 1566/85 σε περίπτωση πρόσληψης).
Γ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης – προκήρυξης, αίτηση
στην ΕΠΑΣ Συγγρού, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω
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ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr) . Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού, Ταχ.
διεύθυνση: Κηφισίας 182, 14562, Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 210- 8012701. Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δ:

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
α) Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών.
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
1) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν
πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι
υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην
ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία),
υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., 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 γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
2) Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν
πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
«αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας» με το ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν
τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τον
παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του
αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., 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 γνωστικό αντικείμενο του
πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση
αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
3) Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που
ορίζονται ως απαιτούμενα προσόντα στην ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά
απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα], απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το
ζητούμενο από την ανακοίνωση. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
4) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση,
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο
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σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση.
5) Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, που αναφέρεται σε βεβαίωση που εκδόθηκε
από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και η οποία
δεν ισχύει αυτοτελώς αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. Προς απόδειξη
αυτών οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από
την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που κατέστησαν διπλωματούχοι.
6) Για τους κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος : Για τις κατηγορίες
Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι που στην αίτησή
τους αναφέρουν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την ειδικότητα που είναι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν το μεταπτυχιακό
(αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) ή διδακτορικό δίπλωμα (συνοδευόμενο
από βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο αυτού, μόνο εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο).
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός
διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους υπολογίζεται ένα εκ των προσόντων αυτών,
στο οποίο αντιστοιχούν τα περισσότερα μόρια.
 Για ορισμένες ειδικότητες των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης ενδέχεται να απαιτείται από την ανακοίνωση ως
πρόσθετο προσόν η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επομένως, αν για την
ειδικότητα που επιδιώκει ο υποψήφιος προβλέπεται η κατοχή του προσόντος αυτού, ο ίδιος
πρέπει να ανατρέξει στα παράρτημα, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο απόδειξής
του και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποκλειστικώς,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 απόφαση Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μέρος Β΄, Κεφάλαιο Γ΄ ( ΦΕΚ 1315/Β/13-4-2017).
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
ή
άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας,
όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας
του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν
προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό
γέννησης.
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γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία (βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά κλπ.) που συντελούν κατά την κρίση τους στην απεικόνιση των
σπουδών και των ασχολιών τους.
δ) 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, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν εάν προσφέρουν
υπηρεσία ή όχι ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ώρες που διδάσκουν σε αυτά και σε περίπτωση που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ώρες
διδασκαλίας που θα απασχολούνται στην ΕΠΑ.Σ, να μη ξεπερνούν εν συνόλω τις 8
ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και όπου απαιτείται έγκριση του φορέα για την
πρόσθετη απασχόληση του.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των
δικαιολογητικών που υποβάλλουν στην Υπηρεσία, συναινούν στο να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή τους ως Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Σ.
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί
Αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά και να
ειδοποιηθούν σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή τους.
ζ) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλλουν:
 Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία
του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα
των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας
και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση
από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται
στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία
και αντιστοιχία.
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Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών,
σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα
με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και
95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν «άδεια εγκατάστασης
κτηνιάτρου» σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο π.δ. 40/2006 «Αναγνώριση διπλωμάτων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης
και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1017/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν».
Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παραπάνω πτυχίων της αλλοδαπής και εξαιρούνται από
την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
του τίτλου, υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το
Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη
βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος
και λαμβάνει την κατώτερη βαθμολογία της κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ημεδαπής, δηλαδή «5,00».
 Για τους μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς τίτλους : Αν ο μεταπτυχιακός / διδακτορικός
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που
να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων
και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος
συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
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 Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 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.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του
βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
εικοσάβαθμη κλίμακα.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών,
σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα
με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και
95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου
ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή
πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
η) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής
(όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
θ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους διαθέτουν και όπου απαιτείται)
στο αντικείμενο της ειδικότητας όπου είναι υποψήφιοι και που αποδεικνύεται ως
ακολούθως:
i) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής
δημόσιας υπηρεσίας,
ii) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
2190/94,
iii) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
iv) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας τότε απαιτούνται προσθέτως
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βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
Ν. 1599/86, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης,
v) είτε με υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο οι
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα
ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια η
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.


Αναφορικά με τον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι
και Ιχθυολόγοι) ισχύουν τα εξής :
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη : πριν και μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης
του επαγγέλματος Γεωτεχνικού (άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις που εκδίδονται
από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής :
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29-6-2002
λαμβάνεται υπόψη, διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο
εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 344/2000 και π.δ. 117/2001) ή βεβαίωση (ν.3919/2011)
και προσμετρείται μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος
Γεωτεχνικού.
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη που άρχισε πριν την
30-6-2002 και απέκτησαν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού επαγγέλματος
Γεωτεχνικού σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη συνολική διάρκεια της εμπειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας
Γεωτεχνικού. Και προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο υποψήφιος
πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτής.



Αναφορικά με τον κλάδο ΠΕ Χημικών η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την
ημερομηνία εγγραφής μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η οποία προκύπτει από την
υποβολή της σχετικής βεβαίωσης.



Για τους Μηχανικούς η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Ως προς τις Βεβαιώσεις Διδακτικής εμπειρίας
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση πρέπει να
προσκομίσουν :
α) Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα που
απασχολήθηκαν στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :
Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας και το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα
μαθήματα.
Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση.
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Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα και η σχέση εργασίας με την οποία πραγματοποιήθηκε
η διδασκαλία από τον υποψήφιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.
Η διδακτική εμπειρία δεν μοριοδοτείται και ως χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας.

ι) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου Δήμου(στον
οποίο υπάγεται η σχολή), με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος
κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για
την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο
προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
ια) Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ή Επαγγελματικές Ταυτότητες που
προβλέπονται από την ανακοίνωση(μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
Ε:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. Στην επιτροπή της κάθε
ΕΠΑ.Σ. δύναται να μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου ή
ορισμένου χρόνου. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν δύναται να ξεκινήσουν πριν
την παρέλευση 3 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της
υποβολής αιτήσεων ώστε να προσκομισθούν και οι ταχυδρομικώς υποβαλλόμενες
αιτήσεις. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτής εντός
ευλόγου χρόνου, μη δυναμένου η πρώτη συνεδρίαση να υπερβεί τις 10 εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ΕΠΑΣ παραδίδει στον Πρόεδρο της επιτροπής τις
αιτήσεις των υποψηφίων μετά σχετικού πίνακα εις διπλούν κατά ειδικότητα, εις
τον οποίον καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις κατά αλφαβητική σειρά.
2. Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποκλείει με
αιτιολογημένη απόφασή της όσους δεν υπέβαλλαν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και όσους δεν έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα. Επίσης
αποκλείει όσους υποψηφίους είχαν εργασθεί στο παρελθόν σε Τ.Ε.Ε, ΕΠΑ.Σ ή σε
άλλο σχολείο και είχαν αξιολογηθεί ως ακατάλληλοι (επέδειξαν ανάρμοστη
συμπεριφορά), τούτου αποδεικνυόμενου από σχετικό έγγραφο.
3. Καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά,
κατά ειδικότητα, έπειτα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους
προσόντων καθώς και τους πίνακες επιλογής.
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4. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
υποψηφίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία
αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
6. Για την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά και την σύνταξη του
πίνακα επιλεγομένων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της α) Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό τίτλο σπουδών (Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους), β) πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ ή
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, γ) Διδακτική εμπειρία,
δ)τον βαθμό του πτυχίου, ε) την προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία, στ) την
εντοπιότητα. Οι κάτοχοι διδακτορικού στην ειδικότητα που είναι υποψήφιοι
λαμβάνουν 40 μονάδες, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδικότητα
που είναι υποψήφιοι 25 μονάδες, οι κάτοχοι πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή
πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας 15 μονάδες, οι έχοντες διδακτική
εμπειρία: ανά 150 ώρες θα λαμβάνουν 2,5 μονάδες με ανώτατο όριο τις 1500
ώρες δηλ. 25 μονάδες το μέγιστο, ο βαθμός του πτυχίου επί 5 μονάδες,
προϋπηρεσία– επαγγελματική εμπειρία : για τον πρώτο μήνα προϋπηρεσίας–
επαγγελματικής εμπειρίας θα λαμβάνουν 2 μονάδες, και πέραν αυτού θα
λαμβάνουν ανά μήνα 1 μονάδα με ανώτατο όριο τους 24 μήνες δηλ. 25 μονάδες
το μέγιστο, για την εντοπιότητα (όταν βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος
κάτοικος του δήμου στον οποίο υπάγεται η σχολή) 15 μονάδες.
7. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει το πρακτικό της επιτροπής με τους
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, τους πίνακες
επιλεγέντων και τον πίνακα απορριφθέντων στην αρμόδια υπηρεσία σε κάθε
ΕΠΑ.Σ από την οποία παρέλαβε τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η αρμόδια
υπηρεσία διαβιβάζει τους πίνακες με τα σχετικά δικαιολογητικά και το πρακτικό
της επιτροπής στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για έγκριση τους από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
8. Οι εγκεκριμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακες τοιχοκολλούνται στο
κατάστημα της ΕΠΑΣ Συγγρού, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού
τοιχοκόλλησης. Οι πίνακες που δεν εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
καθώς και οι τυχόν ενστάσεις υποψηφίων για την οριστικοποίηση των πινάκων
κατάταξης, παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Τριμελή
Επιτροπή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην
Αθήνα, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά ο Διευθυντής της
ΕΠΑ.Σ Συγγρού, και κρίνει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, η κρίση δε αυτής
γνωστοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου στους ενδιαφερόμενους.
9. Οι κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένοι πίνακες ισχύουν για ένα χρόνο από την έγκρισή
τους και μόνο για την ΕΠΑΣ που έχουν γίνει οι αιτήσεις, η δε πρόσληψη των
επιλεγομένων ενεργείται με τη σειρά που είναι γραμμένοι στον πίνακα κατάταξης
υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι
ενδέχεται να μην γίνει η πρόσληψη από όλους τους ανωτέρω κλάδους και
ειδικότητες έστω και αν υπέβαλλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους
αξιολογικούς πίνακες εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για
τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου ή δεν επαρκούν οι σχετικές
πιστώσεις ή τροποποιηθεί η λειτουργία των Σχολών. Από τους πίνακες που θα
Κουρτίδου 56 – 58 & Νιρβάνα , Κάτω Πατήσια 11145 210. 8392000, FAX 210. 8231438

ΑΔΑ: 64ΔΧΟΞ3Μ-Υ31
14
συνταχθούν θα γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου ωρομίσθιου διδακτικού
προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα
με τις ανάγκες της κάθε Σχολής μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Σε
κάθε περίπτωση μη προσέλευσης θα προσλαμβάνεται ο επόμενος υποψήφιος
στους πίνακες κατάταξης. Προσληφθέντες, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη
λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίσταται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα.
10. Η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού θα λυθεί αυτοδίκαια με τη
λήξη του χρόνου απασχόλησης (λήξη διδακτικού έτους 2018-2019) ή και
νωρίτερα λόγω έλλειψης πιστώσεων ή διακοπής των εργασιών των
προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Σ. κ.λ.π..
ΣΤ:

Το παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό θα απασχολείται τις ώρες και τις ημέρες
της εβδομάδας ανάλογα με το εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΑΣ
Συγγρού.

Ζ:

Εάν η παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής κριθεί υποχρεωτική θα
εκδοθεί σχετική ανακοίνωση που θα τοιχοκολληθεί στα κτίρια των αρμόδιων
υπηρεσιών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(α) Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου που
εδρεύει η ΕΠΑΣ Συγγρού και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΠΑΣ Συγγρού και θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό τοιχοκόλλησης.
(β) Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού Αττικής και να αναρτηθεί ολόκληρη στα
καταστήματα, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Αχαρνών 2),της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
(Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα), των πινάκων ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Αμαρουσίου, καθώς και στην έδρα της ΕΠΑ.Σ Συγγρού.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δευτεροβάθμια Τριμελή
Επιτροπή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ενστάσεις κατά των
πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την
πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, με
την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (40 μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος)
ΝΑΙ
40
ΟΧΙ
0
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (25 μονάδες για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος)
ΝΑΙ
25
ΟΧΙ
0
ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (15 μονάδες για τους κατόχους πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή
πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας)
ΝΑΙ
15
ΟΧΙ
0
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2,5 μονάδες ανά 150 ώρες διδασκαλίας με ανώτατο όριο τις 1500 ώρες και τις 25 μονάδες αντίστοιχα)
Ώρες
1-150
151-300 301-450
451-600 601-750 751-900
901-1050 1051-1200 1201-1350 1351-1500
Μονάδες
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ο βαθμός του πτυχίου επί 5 μονάδες)
Κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…. 5,5 …
6
…. 6,5 …. 7 ….. 7,5 …. 8 …. 8,5 ….. 9 …. 9,5 …. 10
Μονάδες
25 ….. 27,5 …. 30 ….. 32,5 …. 35 ….. 37,5 ….. 40 ….. 42,5 ….. 45 … 47,5 …. 50
Κατηγορία ΔΕ
10 ….. 11
….. 12 ….. 13 …… 14 ….. 15 ……. 16 …. 17 ….. 18 ….. 19 …… 20
Μονάδες
50 ….. 55 ….. 60 …… 65 …… 70 ….. 75 .….. 80 ….. 85 …. 90 ….. 95 ….. 100
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2 μονάδες για τον πρώτο μήνα εμπειρίας και έπειτα ανά μήνα 1 μονάδα, με ανώτατο
όριο τους 24 μήνες και τις 25 μονάδες αντίστοιχα)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
23
24
εμπειρίας
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
24
25
μονάδες
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (15 μονάδες )
ΝΑΙ
15
ΟΧΙ
0
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