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ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ                                                                        ΑΑζζήήλλαα,,  3300--1111--22001166  

ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  --  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ                                                          ΑΑξξηηζζ..  ππξξσσηη..::  3399663377  

ΓΓΙΙΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ    

&&  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΔΔΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑ        

ΣΣεειι..    ::  221100--88339922000000  

  
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑ.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο   

 

α) Σνπ Π.Γ 63/2005 ΄΄ Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά ξγαλα .΄΄. 

 

β) Σνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005  φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 

66, ηνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

– Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΚ 180 Α΄ /22.08.2011). 

 

γ) Σεο ππ’ αξηζκ. 188763/10.10.2011 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ 

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ» (ΦΔΚ 2284 

Β΄ /13.10.2011). 

 

 

δ) Σνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ιδξπηηθνχ Νφκνπ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΟΓΔΔΚΑ «ΓΗΜΗΣΡΑ» 

2520/97 (ΦΔΚ 173/Α/1-9-97), φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2945/01 (άξζξν 23 θαη 39).  

 

ε) Σεο αξηζκ. 34497/Γ2/3-4-2002 (ΦΔΚ 429/Β/8-4-02) Καλνληζηηθήο απφθαζεο Τπ. 

Δζλ. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ “Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ζη) Σνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Ν. 2190/94, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 

παξ. 2, πεξ. β, ηνπ Ν. 3812/09 θαη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ Ν. 3812/09. 
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δ) Σνπ άξζξνπ 14 παξ. 16 ηνπ Ν. 1566/85 ΄΄Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο΄΄. 

 

ε) Σνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 3848/19-5-2010, φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 36 παξ. 27 ηνπ Ν. 4186/17-9-2013. 

 

ζ) Σνπ Ν. 2431/1996 (ΦΔΚ 175/Α/30-6-96) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε». 

 

η)  Σνπ Ν. 1256/82 (ΦΔΚ 65/Α/1982) «Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιχ-απαζρφιεζε θαη 

ηελ  θαζηέξσζε αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ απφ ην Γεκφζην Σνκέα θαζψο θαη γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη κε άξζξν 28 ηνπ Ν. 4354/2015. 

 

ηα)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ Ν.4351/2015 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ..) ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2016-2017. 

 

2. Σελ αξηζκ. 08/76ε/15-06-2016  απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε θαηαλνκήο θαη πξφζιεςεο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,  

ηξηάληα νθηψ (38)  αηφκσλ, δηάξθεηαο έσο 9  κήλεο  γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΠΑ.. 

ηνπ  Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ  ΄΄ΓΗΜΗΣΡΑ΄΄ - Ν.Π.Ι.Γ  επνπηεπφκελν 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

3. Σελ  αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./168/22700/6-10-2016  απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/2006 ΠΤ,  φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

πξφζιεςεο  ηξηάληα νθηψ (38) Χξνκίζζησλ Δθπαηδεπηηθψλ, κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ ΔΛΓΟ «ΓΗΜΗΣΡΑ».   

 

 

4. Σελ αξηζκ. 11/81
ε
/10-11-2016  εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ «Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ»  ζρεηηθά κε 

ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελφο (1) αηφκνπ, 

δηάξθεηαο έσο 9  κήλεο  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΔΠΑ.. Ισαλλίλσλ ηνπ  Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ  ΄΄ΓΗΜΗΣΡΑ΄΄ - Ν.Π.Ι.Γ επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

5. Σελ χπαξμε πηζηψζεσλ.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

  Σελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ σξνκηζζίνπ εθπαηδεπηηθνχ – δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο κέρξη 9 κήλεο  

θαη φρη πέξαλ απφ ηελ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2016-2017, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ αλάγθεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ  Δπαγγεικαηηθψλ   ρνιψλ 

(ΔΠΑ.)  σο εμήο: 
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Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό 

 

Καηαλέκεηαη εθπαηδεπηηθφ – δηδαθηηθφ σξνκίζζην πξνζσπηθφ, φπσο εηδηθφηεξα 

αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΘΝΑΚΑ ΕΠΑ.. ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α : Σα πξνζόληα πξόζιεςεο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ πνπ αθνξνύλ ζηελ ΕΠΑ.. 

Θσαλλίλσλ  είλαη: 

 

Γηα ηε ζέζε ΠΔ ΓΔΩΠΟΝΟ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΝ ΕΛΛΕΘΨΕΘ ΠΔ ΥΗΜΙΚΟ Ή 

ΠΔ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟ ΕΝ ΕΛΛΕΘΨΕΘ  ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΠΔ  ΓΔΩΠΟΝΟ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ 

(πξψελ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ) ηεο εκεδαπήο ή ομώνσμο καηά ειδικόηηηα  ή 

ηασηόζημο καηά περιετόμενο ειδικόηηηας πηστίο ή δίπλφμα ηοσ Ελληνικού Ανοικηού 

Πανεπιζηημίοσ (ΕΑΠ)  ΑΕΙ ή δίπλφμα ηφν Προγραμμάηφν Σποσδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ηης 

ημεδαπής  ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

2) Βεβαίσζε άζθεζεο Γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε 

πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Έλαξμεο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ 

Δηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ. 

3) Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία 150 – 300 σξψλ ζε ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην αληηθείκελν ηεο 

γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο. 

4) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζην αληηθείκελν ηεο γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο. 

 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1), (2) και (3). 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1), (2). 

 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα 

προαναθερόμενα προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηα καηφηέρφ προζόνηα: 

   ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΔΠΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΟ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

ΔΝ ΔΛΛΔΙΦΔΙ  

ΠΔ ΥΗΜΙΚΟ  

Ή 

ΠΔ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟ 

ΔΝ ΔΛΛΔΙΦΔΙ 

ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΡΟΦΙΜΧΝ   

 

1 

ΤΝΟΛΟ 1 
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ΠΔ ΥΗΜΙΚΟ Ή ΠΔ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟ 

 

ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ           
1) Πηπρίν ή δίπισκα Υεκείαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο 

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

2)  Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ. 1804/1988 – ΦΔΚ 177 

Α’/25.8.1988). 

3) Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία 150 – 300 σξψλ ζε ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Θξεζθεπκάησλ ζην 

αληηθείκελν ηεο γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο. 

4) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζην αληηθείκελν ηεο γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο.  

  

Ή 

 

ΠΔ ΚΣΗΝΙΑΣΡΩΝ     
1) Πηπρίν ή δίπισκα Κηεληαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν 

θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  

(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,   

2) Βεβαίσζε άζθεζεο Γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Κηεληάηξνπ ή Βεβαίσζε 

πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Έλαξμεο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ 

Δηδηθφηεηαο Κηεληάηξνπ. 

3) Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία 150 – 300 σξψλ ζε ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην αληηθείκελν ηεο 

γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο. 

4) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζην αληηθείκελν ηεο γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο.  

 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1), (2) και (3). 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1), (2). 
 

 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα 

προαναθερόμενα προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηα καηφηέρφ προζόνηα: 
 

ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή 

δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν 

θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2) Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία 150 – 300 σξψλ ζε ΔΠΑ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην αληηθείκελν ηεο 

γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο. 

3) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζην αληηθείκελν ηεο γαιαθηνθνκίαο - ηπξνθνκίαο.  

 

Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1) και (2). 
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Σε περίπηφζη ποσ δεν είναι δσναηή η κάλσυη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα παραπάνφ 

προζόνηα, επιηρέπεηαι η πρόζληυη με ηο προζόν (1). 

 

 

 

Β : Δθηόο από ηα αλσηέξσ πξνζόληα νη ππνςήθηνη πξέπεη: 

 

α) Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο ηεο   

    Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Οη ππνςήθηνη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Η άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη: 

1) Με πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (Ν. 2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (α) Υποσργείο Παιδείας και 

Θρηζκεσμάηφν Ανδρέα Παπανδρέοσ 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, ηηλ. 210−3443384 

και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2310− 459101-

5). 

2) Με αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, (Παλεπηζηεκηνχπνιε 

Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 54 006, Σει. 2310-997571-72-76), ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν 

Διιεληθήο Γιψζζαο.  

 

 Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε 

πνιηηνγξάθεζε αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, εθφζνλ, κέρξη ηελ 

απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.   

 

β) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 

64
ν
. 

 

γ) Να  κελ ππάξρεη θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή απαγφξεπζε ή     

δηθαζηηθή αληίιεςε, λα κελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη δελ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε, λα κελ έρνπλ 

απνιπζεί απφ ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Ι.Γ. 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν. 

2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Γ. ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, ιφγσ επηβνιήο ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

γηα ζπνπδαίν ιφγν νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη δελ έρεη παξέιζεη 

πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. 

 

δ) Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

πξνζιακβάλεηαη ζηηο πξνθεξπζζφκελεο κε ηελ παξνχζα ζέζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ή άιισο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηνλ 

Οξγαληζκφ, δελ ζα πξέπεη να σπερβαίνει έκαζηος ηις 8 ώρες διδαζκαλίας εβδομαδιαίφς 

φπσο απηφ νξίδεηαη κε ην άξζξν 36 παξ. 27 ηνπ Ν. 4186/17-9-2013.  

 

ε) ζνη είλαη ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ ή δηδάζθνπλ ζε απηά θαζψο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία (κε πιήξεο ή κεησκέλν σξάξην) 

ΑΔΑ: 6ΒΑΘΟΞ3Μ-ΞΩΩ



6 

 

Κνπξηίδνπ 56 – 58 & Νηξβάλα , Κάησ Παηήζηα 11145  210. 8392000, FAX 210. 8231438 

 

 

νθείινπλ λα ηεξκαηίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ην θξνληηζηήξην ή ην ηδησηηθφ 

ζρνιείν (παξ. 16 άξζξν 14 ηνπ Ν. 1566/85 ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο). 

 

 

Γ: Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5)εξγάζηκσλ 

εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο – πξνθήξπμεο, αίηεζε 

ζηελ  ΕΠΑ Θσαλλίλσλ, αληίηππν ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ από ηελ 

αλσηέξσ ΕΠΑ ή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ(www.elgo.gr) . Οη 

ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 

ΕΠΑ.. Θσαλλίλσλ :  Σαρ. δηεχζπλζε: Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, Καηζηθάο 45 500 Ισάλληλα, 

ηει. επηθνηλσλίαο: 26510-92219. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην 

εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, 

ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

 

    Δ:    Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

 

                α) Φσηναληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδψλ. 

Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηίηινπο ζπνπδώλ 

1) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βλ. Τίηλος ζποσδών 

και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ 

πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή 

ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη 

ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ 

αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο (αληηζηνηρία ή ηαπηνζεκία), 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. ή 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) Α.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί 

ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

2) Γηα ηίηινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βλ. Τίηλος ζποσδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ 

πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο 

«αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν 

εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνλ 

παξαπάλσ φξν (αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλσο βεβαίσζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι., ζην νπνίν 

αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο 

ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε 

απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Σ.Δ.Ι. πνπ 

νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ αλαθνίλσζε [βλ. Τίηλος ζποσδών και λοιπά 

απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ 
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νξγάλνπ Σ.Δ.Ι. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε ην 

δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο 

θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιέπεηαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

4) Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδώλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε 

θαηεύζπλζε ή εηδίθεπζε απηώλ, φπσο απηή ελδέρεηαη λα δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν 

ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα θχθινπ 

ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή εηδίθεπζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

5) Γηα ηνπο απνθνίηνπο Ι.Δ.Κ.: σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε βεβαίσζε πνπ εθδφζεθε 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή απφ ηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη ε νπνία 

δελ ηζρχεη απηνηειψο αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο. Πξνο απφδεημε 

απηψλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 

Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή Βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ 

εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ θαηέζηεζαλ δηπισκαηνύρνη.  

 

6) Γηα ηνπο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνύ ή Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο : Γηα ηηο θαηεγνξίεο 

Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο νη ππνςήθηνη πνπ ζηελ αίηεζή 

ηνπο αλαθέξνπλ φηη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ  δηπιψκαηνο  ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ είλαη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην κεηαπηπρηαθό 

(απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο) ή δηδαθηνξηθό δίπισκα (ζπλνδεπφκελν 

απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν απηνχ, κόλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).  

 

Αλ ππνςήθηνο θαηέρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ή κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ππνινγίδεηαη έλα εθ ησλ πξνζφλησλ απηψλ, 

ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα. 

 

 

 Γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο 

πξόζζεην πξνζόλ ε γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Δπνκέλσο, αλ γηα ηελ 

εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη ν ππνςήθηνο πξνβιέπεηαη ε θαηνρή ηνπ πξνζόληνο απηνύ, ν ίδηνο 

πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηα παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξφπν απφδεημήο 

ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

  

 β) Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

ή 

άιισλ δεκόζησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, 

φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ 

δηαβαηεξίνπ (δει. απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ 

βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δάλ απφ ηα έγγξαθα απηά δελ 

πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

γέλλεζεο. 

ΑΔΑ: 6ΒΑΘΟΞ3Μ-ΞΩΩ
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   γ) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία (βεβαηψζεηο,   

                      πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ ζπληεινχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηελ απεηθφληζε ησλ       

                     ζπνπδψλ θαη ησλ αζρνιηψλ ηνπο. 

 

δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα: α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη 

γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα  θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ 

παξαπεκθζεί  κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) φηη δελ έρνπλ, 

ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα  θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.  

 

ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ εάλ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζία ή φρη σο σξνκίζζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο  θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, ηηο ψξεο πνπ δηδάζθνπλ ζε απηά θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε άιια ζρνιεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ψξεο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζα απαζρνινχληαη ζηελ ΔΠΑ., λα κε μεπεξλνχλ ελ ζπλφισ  ηηο 8 

ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο  θαη φπνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ θνξέα γηα ηελ 

πξφζζεηε απαζρφιεζε ηνπ.  

 

 ζη) Οη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

 

 Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο:  Πξάμε 

αλαγλώξηζεο από ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία 

ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 

ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ηνλ Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό 

Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο 

θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε 

απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κύπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε 

έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη 

ζην Π.Γ. 299/1977 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα 

ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία 

θαη αληηζηνηρία. 

 

Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη 

ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 

ηνπ π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7
εο

 επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή 

ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή 

iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 

95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

Δπίζεο, δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη 

ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ «άδεηα εγθαηάζηαζεο 

θηεληάηξνπ» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην π.δ. 40/2006 «Αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ησλ θηεληάηξσλ ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 

θαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

νδεγίεο 78/1026/ΔΟΚ θαη 78/1017/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ». 

 

Τπνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πηπρίσλ ηεο αιινδαπήο θαη εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία 

ηνπ ηίηινπ, ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α ή ην 

Ι.Σ.Δ ή απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) γηα ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ.  

Σίηινο ηεο αιινδαπήο ρσξίο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή αμηνινγηθήο θιίκαθαο κε ηε 

βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηαβάζκεηνο  

θαη ιακβάλεη ηελ θαηψηεξε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

εκεδαπήο, δειαδή «5,00». 

 

 Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο / δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο : Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο 

ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κόλν Πξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ 

ην ΓΙΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ 

λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο 

αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη επνκέλσο δελ 

ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο 

ζπκπιεξώλεη ή ελζσκαηώλεηαη ζην βαζηθό, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο. 

 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,   

βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε 

ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

ΑΔΑ: 6ΒΑΘΟΞ3Μ-ΞΩΩ
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Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη βεβαίσζε γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ 

βαζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε 

εηθνζάβαζκε θιίκαθα. 

Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη 

ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλώξηζεο 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 

ηνπ π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ  νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 

95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

Σα αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ Παλεπηζηεκηαθήο, 

Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη 

ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ 

νχηε επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή 

πηζηνπνηεηηθψλ ή απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ. 

 

δ) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε εγγξαθήο 

(όπνπ απαηηείηαη). Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο πξέπεη λα 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 

 

          ε) Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (γηα φζνπο δηαζέηνπλ θαη φπνπ απαηηείηαη) 

ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο φπνπ είλαη ππνςήθηνη θαη πνπ απνδεηθλχεηαη σο 

αθνινύζσο:  
            i) είηε κε νκνίνπ πεξηερνκέλνπ βεβαίσζε αξκφδηαο ειιεληθήο ή αιινδαπήο   

    δεκφζηαο ππεξεζίαο, 

            ii) είηε κε φκνηα βεβαίσζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν.  

    2190/94,  

           iii) είηε κε φκνηα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

           iv) εάλ απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα δελ 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζαο εξγαζίαο ηφηε απαηηνχληαη πξνζζέησο 

βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν. 1599/86, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε ην βηβιηάξην θχξηαο αζθάιηζεο, 

v) είηε κε ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην είδνο ηεο 

παξαζρεζείζαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 
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Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ 

ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.  

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ην νπνίν νη 

ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ παξνχζα 

αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ε  

εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνχκελεο, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ 

παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο.  

 Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ΠΔ Γεσηερληθώλ (Γεσπφλνη, Κηελίαηξνη, Γεσιφγνη, Γαζνιφγνη 

θαη Ιρζπνιφγνη) ηζρχνπλ ηα εμήο : 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε  : πξηλ θαη κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ (άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη 

απφ ην ΓΔΧΣΔΔ), σο εμήο : 

Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ κέρξη θαη 29-6-2002 

ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή δελ απαηηείην άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. 

Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη κεηά ιακβάλεηαη ππφςε κφλν 

εθφζνλ έρεη δηαλπζεί κε άδεηα (π.δ. 344/2000 θαη π.δ. 117/2001) ή βεβαίσζε (λ.3919/2011) 

θαη πξνζκεηξείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

Γεσηερληθνχ. 

ζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλερφκελε απαζρφιεζε ζηνλ ίδην εξγνδφηε πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 

30-6-2002 θαη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο  

Γεσηερληθνχ  ζε ρσξηζηή ππεχζπλε δήισζε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ : ηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο άδεηαο 

Γεσηερληθνχ. Καη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κελψλ εκπεηξίαο, ν ππνςήθηνο 

πξέπεη λα ζπλππνβάιεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΧΣΔΔ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο απηήο.  

      Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ΠΔ Υεκηθώλ ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ 

εκεξνκελία εγγξαθήο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

 Γηα ηνπο Μεραληθνύο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνχκελεο 

απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

 

 

Ωο πξνο ηηο Βεβαηώζεηο Γηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

Οη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξία δηδαθηηθή απαζρφιεζε πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ : 

α) Βεβαίσζε Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή θνξέα πνπ 

απαζρνιήζεθαλ ζηελ νπνία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξνληαη : 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα (έλαξμε - ιήμε) δηδαζθαιίαο θαη ην δηδαρζέλ/ ηα δηδαρζέληα 

καζήκαηα. 

Οη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε. 

Η ηδηφηεηα, ν θιάδνο θαη εηδηθφηεηα θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε δηδαζθαιία απφ ηνλ ππνςήθην. 

ΑΔΑ: 6ΒΑΘΟΞ3Μ-ΞΩΩ
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ΠΡΟΟΥΗ : Βεβαηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη νη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

β) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα δηδαθηηθή απαζρφιεζε ε νπνία έρεη 

παξαζρεζεί ζε δεκφζην ίδξπκα. 

Η δηδαθηηθή εκπεηξία δελ κνξηνδνηείηαη  θαη  σο ρξόλνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

 

ζ)  Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο) ηνπ νηθείνπ Γήκνπ (ζηνλ 

νπνίν ππάγεηαη ε ζρνιή), κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο είλαη κόληκνο 

θάηνηθνο ηνπ δήκνπ απηνχ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο). Γηα 

ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ δελ γίλεηαη δεθηό πηζηνπνηεηηθό απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ δεκόηε. 

 

η) Λνηπέο Βεβαηψζεηο ή Πηζηνπνηεηηθά ή Δπαγγεικαηηθέο Σαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ αλαθνίλσζε(μόνο για ηις ειδικόηηηες ποσ απαιηούνηαι). 

 

  

Ε: Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε 

απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ Οξγαληζκνύ. ηελ επηηξνπή ηεο θάζε 

ΕΠΑ.. δύλαηαη λα κεηέρνπλ κόληκνη δεκόζηνη ππάιιεινη ή ανξίζηνπ ρξόλνπ ή 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δελ δύλαηαη λα μεθηλήζνπλ πξηλ 

ηελ παξέιεπζε 3 ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ώζηε λα πξνζθνκηζζνύλ θαη νη ηαρπδξνκηθώο ππνβαιιόκελεο 

αηηήζεηο. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο εληόο 

επιόγνπ ρξόλνπ, κε δπλακέλνπ ε πξώηε ζπλεδξίαζε λα ππεξβεί ηηο 10 εξγάζηκεο 

εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.   

 

          Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

1. Η αξκόδηα ππεξεζία ζε θάζε ΕΠΑ παξαδίδεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο ηηο 

αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κεηά ζρεηηθνύ πίλαθα εηο δηπινύλ θαηά εηδηθόηεηα, εηο 

ηνλ νπνίνλ θαηαρσξνύληαη όιεο νη αηηήζεηο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

2. Η επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ θαη απνθιείεη κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο όζνπο δελ ππέβαιιαλ όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη όζνπο δελ έρνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα. Επίζεο 

απνθιείεη όζνπο ππνςεθίνπο είραλ εξγαζζεί ζην παξειζόλ ζε Σ.Ε.Ε, ΕΠΑ. ή ζε 

άιιν ζρνιείν θαη είραλ αμηνινγεζεί σο αθαηάιιεινη (επέδεημαλ αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά), ηνύηνπ απνδεηθλπόκελνπ από ζρεηηθό έγγξαθν. 
 

3. Καηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά, 

θαηά εηδηθόηεηα, έπεηηα από εθηίκεζε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ ηνπο 

πξνζόλησλ θαζώο θαη ηνπο πίλαθεο επηινγήο. 
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4. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αθνξά ζηα θξηηήξηα θαη ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα. 
 

5. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 
 

6. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά θαη ηελ ζύληαμε ηνπ 

πίλαθα επηιεγνκέλσλ, ε επηηξνπή ιακβάλεη ππόςε ηεο α) Μεηαπηπρηαθό ή 

Δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ (Δηδαθηνξηθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα 

απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο), β) πηπρίν ΕΛΕΣΕ ή 

Α..ΠΑΘ.Σ.Ε, γ) Δηδαθηηθή εκπεηξία, δ)ηνλ βαζκό ηνπ πηπρίνπ, ε) ηελ 

πξνϋπεξεζία – επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζη) ηελ εληνπηόηεηα. Οη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνύ ζηελ εηδηθόηεηα πνπ είλαη ππνςήθηνη ιακβάλνπλ 40 κνλάδεο, νη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηελ εηδηθόηεηα πνπ είλαη ππνςήθηνη 25 

κνλάδεο, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΕΛΕΣΕ ή Α..ΠΑΘ.Σ.Ε 15 κνλάδεο, νη έρνληεο 

δηδαθηηθή εκπεηξία: αλά 150 ώξεο ζα ιακβάλνπλ 2,5 κνλάδεο  κε αλώηαην όξην 

ηηο 1500 ώξεο δει. 25 κνλάδεο ην κέγηζην, ν βαζκόο ηνπ πηπρίνπ επί 5 κνλάδεο, 

πξνϋπεξεζία– επαγγεικαηηθή εκπεηξία : γηα ηνλ πξώην κήλα  πξνϋπεξεζίαο– 

επαγγεικαηηθήο  εκπεηξίαο ζα ιακβάλνπλ 2 κνλάδεο, θαη πέξαλ απηνύ ζα 

ιακβάλνπλ αλά κήλα 1 κνλάδα κε αλώηαην όξην ηνπο 24 κήλεο δει. 25 κνλάδεο 

ην κέγηζην, γηα ηελ εληνπηόηεηα (όηαλ βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο είλαη κόληκνο 

θάηνηθνο ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε ζρνιή)  15 κνλάδεο. 
 

7. Ο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαδίδεη ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο κε ηνπο 

πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά, ηνπο πίλαθεο 

επηιεγέλησλ θαη ηνλ πίλαθα απνξξηθζέλησλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζε θάζε 

ΕΠΑ. από ηελ νπνία παξέιαβε ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ. Η αξκόδηα 

ππεξεζία δηαβηβάδεη ηνπο πίλαθεο κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ην πξαθηηθό 

ηεο επηηξνπήο ζηνλ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» γηα έγθξηζε ηνπο από ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην. 
 

8. Οη εγθεθξηκέλνη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην πίλαθεο ηνηρνθνιινύληαη ζην 

θαηάζηεκα ηεο ΕΠΑ Θσαλλίλσλ, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ 

ηνηρνθόιιεζεο. Οη πίλαθεο πνπ δελ εγθξίλνληαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

θαζώο θαη νη ηπρόλ ελζηάζεηο ππνςεθίσλ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο, παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα Σξηκειή 

Επηηξνπή πνπ εδξεύεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» ζηελ 

Αζήλα, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν Δηεπζπληήο ηεο 

ΕΠΑ. Θσαλλίλσλ, θαη θξίλεη ζε δεύηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκό, ε θξίζε δε απηήο 

γλσζηνπνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Δηεπζύλνληα πκβνύινπ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 
 

9. Οη θαηά ηα αλσηέξσ εγθεθξηκέλνη πίλαθεο ηζρύνπλ γηα έλα ρξόλν από ηελ έγθξηζή 

ηνπο θαη κόλν γηα ηελ ΕΠΑ πνπ έρνπλ γίλεη νη αηηήζεηο,  ε δε πξόζιεςε ησλ 

επηιεγνκέλσλ ελεξγείηαη κε ηε ζεηξά πνπ είλαη γξακκέλνη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο 

ππνςεθίσλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά. Πιεξνθνξνύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη 

ελδέρεηαη λα κελ γίλεη ε πξόζιεςε από όινπο ηνπο αλσηέξσ θιάδνπο θαη 

εηδηθόηεηεο έζησ θαη αλ ππέβαιιαλ δηθαηνινγεηηθά θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνπο 

αμηνινγηθνύο πίλαθεο εθόζνλ δελ δεκηνπξγεζνύλ ηα πξνβιεπόκελα ηκήκαηα γηα 

ηηο πξνθεξπρζείζεο εηδηθόηεηεο θάζε ζρνιείνπ ή δελ επαξθνύλ νη ζρεηηθέο 

πηζηώζεηο  ή ηξνπνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ρνιώλ. Από ηνπο πίλαθεο πνπ ζα 

ζπληαρζνύλ ζα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο ηνπ απαξαίηεηνπ σξνκίζζηνπ δηδαθηηθνύ 
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πξνζσπηθνύ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, βάζεη ησλ πηλάθσλ αμηνιόγεζεο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ρνιήο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έηνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζα πξνζιακβάλεηαη ν επόκελνο ππνςήθηνο 

ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο. Πξνζιεθζέληεο, νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη 

δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο 

ζε απηόλ θαη απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό 

δηάζηεκα.  

 

10. Η ύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα ιπζεί απηνδίθαηα κε ηε ιήμε 

ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο  (ιήμε δηδαθηηθνύ έηνπο 2016-2017)  ή θαη λσξίηεξα 

ιόγσ έιιεηςεο πηζηώζεσλ ή δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ ΕΠΑ.. θ.ι.π..  

 
 

Σ:   Σν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζα απαζρνιείηαη ηηο ώξεο θαη ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο αλάινγα κε ην εθαξκνδόκελν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ ΕΠΑ 

Θσαλλίλσλ. 

 

Ζ: Εάλ ε παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο θξηζεί ππνρξεσηηθή ζα 

εθδνζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα θηίξηα ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ. 

          

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

(α) Η πξνθήξπμε απηή ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Ισαλληηώλ πνπ 

εδξεύεη ε ΕΠΑ Θσαλλίλσλ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΕΠΑ Θσαλλίλσλ 

θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξαθηηθό ηνηρνθόιιεζεο. 

 (β) Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο ηνπ Ννκνύ Θσαλλίλσλ θαη λα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζηα 

θαηαζηήκαηα, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (Αραξλώλ 2),ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» 

(Κνπξηίδνπ 56-58 θαη Νηξβάλα), ηνπ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ  Δήκνπ Ισαλληηώλ, θαζώο θαη ζηελ έδξα ηεο  ΕΠΑ.. 

Θσαλλίλσλ. 

 

ΔΝΣΑΔΙ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηελ Δεπηεξνβάζκηα Σξηκειή 

Επηηξνπή πνπ εδξεύεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, ελζηάζεηο θαηά ησλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ 

πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζή ηνπο, κε ηελ επηθύιαμε 

ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/82.      

                                                                                                                                                                 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

 

 

                                                                                        

Αζαλάζηνο  Βιάρνο     
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ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

1. ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ  (40 μονάδες  για ηοσς καηότοσς διδακηορικού διπλώμαηος)  
  ΝΑΙ                         40 
  ΟΧΙ                           0 
2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ  (25 μονάδες  για ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού διπλώμαηος) 
  ΝΑΙ                         25 
 ΟΧΙ                           0 
3. ΔΛΔΣΔ  ή  Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.  (15 μονάδες για ηοσς καηότοσς πηστίοσ ΔΛΔΣΔ ή Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ) 
  ΝΑΙ                         15 
  ΟΧΙ                           0 
4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (2,5  μονάδες ανά 150 ώρες διδαζκαλίας με ανώηαηο όριο ηις 1500 ώρες και ηις 25 μονάδες ανηίζηοιτα) 

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 

5. ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ (ο βαθμός ηοσ πηστίοσ 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  
6. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (2 μονάδες για ηον πρώηο μήνα εμπειρίας  και έπειηα ανά μήνα 1 μονάδα, με ανώηαηο  

όριο ηοσς 24 μήνες και ηις 25 μονάδες ανηίζηοιτα)  

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 23 24   

μονάδες 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 24 25   

7. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ   (15 μονάδες ) 
ΝΑΙ 15 
ΟΧΙ   0 
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