
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18120 
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνερ-

γατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαι-

δευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία 

για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών ανα-

γκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-

δευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική 

περίοδο 2016-2017.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/10.02.2003) 

«Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για 
τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

2. Τον Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α’/2004) «Αρμοδιότη-
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
Τουρισμού», όπως ισχύει.

3. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).

4. Το άρθρο πρώτο, της παρ. Ζ, υποπαραγράφου Ζ.5, 
παρ. 2 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12-11-2012).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/ 
Α/30.7.2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας 
τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, 
ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 39 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργει-
ακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/
ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 

2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δη-
μοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
τ.Α’/9-11-2015).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

8. Το Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (ΦΕΚ 179/τ.Α’/29-8-2014) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 31 παρ. 5 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/ 
31-10-2014) και ισχύει.

9. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-1-2015).

10. Το άρθρο 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων... Μετονομασία... του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015).

11. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-9-2015).

12. Η υπ’ αριθμ. Υ156/14-7-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού, ’Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμο-
διοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά’ (ΦΕΚ 2199/
τ.Β’/15-7-2016).

13. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./133/18884/ 
24.8.2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ.1) με θέμα Έγκριση 
για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκο-
σι οκτώ (128) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 
για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, στις Εκπαιδευτικές 
Μονάδες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

14. Την υπ’ αριθμ. 2/66579/0022/15.1.2004 Κοινή 
Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 96 Β’) σχετικά με την 
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αμοιβή επισκεπτών καθηγητών, επιστημονικών και 
εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων 
γλωσσών των Α.Σ.Τ.Ε., όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ 6484/29-5-2007 απόφαση της 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Τρόπος και διαδι-
κασία επιλογής και πρόσληψης επιστημονικών συνερ-
γατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών 
ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών των ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 943/τ.Β’/ 
13-6-2007) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12/4-1-2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού (ΦΕΚ 25/τ.Β’/18-6-2010).

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17103/14-9-2016 απόφαση 
της Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Του-
ρισμού «Κατανομή εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού 
και διοικητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την 
εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017 στις Ανώτερες Σχολές 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού»

17. Το υπ’ αριθμ. 13273/11-7-2016 αίτημα του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προς Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την πρόσληψη 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για το εκπαι-
δευτικό έτος 2016-2017

18. Τις ανάγκες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, σε εκπαιδευτικό προσωπικό για 
την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, όπως αποτυπώ-
νονται στο με αριθμ. πρωτ. 785/20-5-2016 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που ορίζεται 
στο υπό 13 στοιχείο, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της 
επιλογής, συνολικά 29 ατόμων, ως επιστημονικών συνερ-
γατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών 
ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό 
έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχολη-
θούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των 
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και 
Κρήτης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Του-
ρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017. Το χρονικό 
διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προκηρυσσόμενες 
ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» (άτομα 16)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Τρείς (3) Γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
2. Τρείς (3) Γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
3. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
4. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (TE)
Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
2. Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office
3. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ)
Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Μία (1) Αγγλικών
2. Μία (1) Γαλλικών
3. Μία (1) Γερμανικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 13)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Δικαίου - Νομικός
2. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας
3. Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
4. Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
5. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
6. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (TE)
Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
2. Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων
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Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ)
Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Μία (1) Αγγλικών
2. Μία (1) Γαλλικών
3. Μία (1) Γερμανικών

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»
Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησια-
κής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ 
ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρ-
κετινγκ Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες 
θέσεις Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή διετή διδακτική 
εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή 
Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες για απα-
σχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες δι-
δασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική 
εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς τον μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικών 
Επιστημών»

Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επι-

στήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών -Οικονομικών Σπου-
δών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικο-
νομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.δ. 
162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρ-
κετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
με το Ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών 
Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παρα-
γωγής, μετονομασία με το Π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με 
κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές 
Σπουδές, μετονομασία με το Π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Ανα-
λογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.δ. 24/2005 
άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο 
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες 
οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου της Κύπρου. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο 
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 
ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις οι-
κονομικών στελεχών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή 
διετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας ή Ανώτερης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 
μήνες για απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 
150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή 
ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο,

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Δικαίου»
Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Νομικής ή Πολιτι-

κών Επιστημών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
ή Δημόσιας Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης της ημε-
δαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διοί-
κησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή διδακτική εμπειρία 
σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες όταν πρόκειται για 
απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες 
διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητι-
κή εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο,

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκησης Επι-
χειρήσεων» και «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων Διοίκησης Επι-

χειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ της ημεδαπής ή 
ισότιμο αυτών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 
αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και
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γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διοί-
κησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή διδακτική εμπειρία 
σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης 
εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με 
πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας 
ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία σε 
συναφές γνωστικό αντικείμενο, δ. Ελλείψει υποψηφίων 
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γίνονται δεκτοί υποψή-
φιοι χωρίς το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογίας-
Κοινωνιολογίας»

Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων Κοινωνιολογίας ή 

Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αυτών της αλλοδα-
πής, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διοί-
κησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή διδακτική εμπειρία 
σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης 
εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με 
πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας 
ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητική εμπειρία 
σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικής 
Επιστήμης»

Τυπικά προσόντα
α. Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής 

ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κα-
τεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήμα-
τος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου,

β. Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του μαθήματος και

γ. Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διοί-
κησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή διδακτική εμπειρία 
σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτερης 
Εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες όταν πρόκειται για 
απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες 
διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους ή διετή ερευνητι-
κή εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

δ. Ελλείψει υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς το μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικών 

Μαθημάτων»
Τυπικά προσόντα
Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Διοίκη-

σης και Οικονομίας τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ή ισότιμο της ημεδαπής ή πτυχίο ΑΣΤΕ ή αναγνωρισμέ-
νο πτυχίο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής και πενταε-
τή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφή με το 

γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή πτυχίο επαγγελ-
ματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης 
ειδικότητας και δεκαετή επαγγελματική ή διδακτική εμπει-
ρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικών Μα-
θημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά» και στην «Υποδο-
χή-Front office»

Τυπικά προσόντα
Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Διοίκη-

σης και Οικονομίας τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ή ισότιμο της ημεδαπής ή πτυχίο ΑΣΤΕ ή αναγνωρισμένο 
πτυχίο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής και πενταετή επαγ-
γελματική ή διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος ή πτυχίο επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδι-
κότητας και δεκαετή επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Υποψήφιοι για το γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής»
Τυπικά προσόντα
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληρο-

φορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ή Πληρο-
φορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής 
στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφο-
ριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφο-
ρικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτο-
ματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Τηλεπικοινωνι-
ακών Συστημάτων και Δικτύων ή Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής με 
κατεύθυνση «Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφο-
ρικής» ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ει-
δικότητας της αλλοδαπής πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά 
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

• Ως διδακτική εμπειρία λογίζεται η αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτατης ή 
Ανώτερης ή Μεταδευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

• Ως επαγγελματική εμπειρία λογίζεται:
Στον εργαστηριακό συνεργάτη τεχνικών μαθημάτων 

προϋπηρεσία στην υποδοχή-front office και στα επισι-
τιστικά.

Στον εργαστηριακό συνεργάτη Πληροφορικής προϋπη-
ρεσία σε πληροφοριακά συστήματα, προγράμματα συνα-
φή με οργάνωση και λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τυπικά προσόντα Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας
α. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη-

μίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικό-
τητας της αλλοδαπής και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου της Κύπρου και ενός έτους διδακτική εμπειρία, 

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα 
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδα-
κτική εμπειρία.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33945Τεύχος Β’ 3284/13.10.2016

Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας
α. Πτυχίο τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας ΑΕΙ της ημε-

δαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από 
τον αρμόδιο φορέα, και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα 
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδα-
κτική εμπειρία.

Εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας
α. Πτυχίο τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από 
τον αρμόδιο φορέα, και ενός έτους διδακτική εμπειρία.

β. Ελλείψει υποψηφίων με τα ως άνω προσόντα, θα 
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επάρκεια και άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος στην ξένη γλώσσα και τριετή διδα-
κτική εμπειρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ 
για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 
ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία 
και αντιστοιχία.

Όπου δεν διευκρινίζεται η διδακτική εμπειρία ως προς 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, νοείται αυτή που έχει αποκτη-
θεί σε ιδρύματα Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαίδευσης,

Μεταδευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επαγγελματική εμπειρία σε Ξενοδοχειακές επιχει-

ρήσεις γίνεται δεκτή εφόσον η επιχείρηση στην οποία 
αποκτήθηκε ανήκει σε κατηγορία 4 αστέρων και άνω.

Προκειμένου ο υποψήφιος να συμμετάσχει στη διαδι-
κασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της 
θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση.

Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβά-
νεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών μόνο εφό-
σον είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα γνωστικό αντικεί-
μενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση πρόσληψης. Η 
προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος, μόνο αν 
υπερβαίνει το ένα εξάμηνο κατ’ έτος.

Ειδικότερα, ως διδακτική προϋπηρεσία θα λαμβάνεται 
υπόψη και θα λογίζεται ως έτος όταν πρόκειται για του-
λάχιστον εξάμηνη εμπειρία για πλήρες ωράριο ή τουλά-
χιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους 
σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή ανώτερης 
εκπαίδευσης και τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας σε 
ΤΕΣ,ΤΕΣΤΕ,ΤΕΕ,ΕΠΑΣ/ΟΤΕΚ, δευτεροβάθμιας και μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ελλείψει υποψηφίων με τη προβλεπόμενη επαγγελμα-
τική εμπειρία ή διδακτική ή ερευνητική εμπειρία σε συ-
ναφές, με την προκηρυσσόμενη θέση, γνωστικό αντικεί-
μενο θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι χωρίς εμπειρία.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. ΣΠΟΥΔΕΣ
1.1 Μεταπτυχιακές Σπουδές

α. Διδακτορικό δίπλωμα 15 μόρια

β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) 10 μόρια

Τα παραπάνω μόρια των μεταπτυχιακών σπουδών 
προσαυξάνονται κατά 40% αν οι Μεταπτυχιακές σπου-
δές είναι στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης ή σε αντικείμενα που αφορούν την εκπαίδευση ή 
τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι 
σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών 
τίτλων μοριοδοτείται μόνον ο ανώτερος τίτλος.

1.2 Βασικές Σπουδές

α. Βασικός τίτλος, Βαθμός «Λίαν καλώς» και άνω 3 μόρια

β. Δεύτερο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6 μόρια

γ.

Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ 
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο Παιδαγωγικών 
Τμημάτων ΑΕΙ. Απαιτείται ο αξιολογικός 
χαρακτηρισμός να αναφέρεται ρητά στον 
τίτλο σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος χαρα-
κτηρισμός επίδοσης δηλ. ΚΑΛΩΣ και δε θα 
μοριοδοτείται

4 μόρια

Κάθε τίτλος σπουδών, μοριοδοτείται μόνο σε μία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Λαμβάνεται υπόψη η διδακτική εμπειρία κατ’ ανώτατο 
όριο πέντε ετών και εφόσον πραγματοποιήθηκε η διδα-
σκαλία μέσα στην τελευταία οκταετία. Ειδικότερα:

Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμέ-
να ιδρύματα τριτοβάθμιας ή Ανώτε-
ρης εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 
μήνες απασχόληση με πλήρες ωρά-
ριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδα-
σκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

8 μόρια κατ’ έτος 
(εκπ/κό έτος

Σεπτέμβιος-Ιούνιος)

Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΣ, ΤΕΣΤΕ, 
TEE, ΕΠΑΣ/ΟΤΕΚ ή μεταδευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση για τουλάχιστον 6 
μήνες απασχόληση με πλήρες ωρά-
ριο ή τουλάχιστον 250 ώρες διδα-
σκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

4 μόρια κατ’ έτος 
(εκπ/κό έτος

Σεπτέμβιος-Ιούνιος)

Άλλη διδακτική εμπειρία σε δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση για του-
λάχιστον 6 μήνες απασχόληση 
με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 
250 ώρες διδασκαλίας ετησίως για 
ωρομίσθιους

2 μόρια κατ’ έτος 
(εκπ/κό έτος

Σεπτέμβριος- Ιού-
νιος)

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας 
προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν 
τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμ-
βριο έως Ιούνιο). Όσον αφορά βεβαιώσεις από ιδιωτικά 
ΙΕΚ απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια διεύθυνση 
εποπτείας του ΕΟΠΠΕΠ.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με ανώτατο όριο τα πέντε έτη και εφόσον 
είναι συναφής με την ειδικότητα του πτυχίου, 
πραγματοποιήθηκε δε μέσα στην τελευταία 
δεκαετία, και σε κάθε περίπτωση μετά τη 
λήψη του πτυχίου του. 

4 μόρια 
κατ’ έτος
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Η ερευνητική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος 
μόνο αν υπερβαίνει τους έξι μήνες κατά ημερολογιακό έτος.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μέχρι τρία έτη και εφόσον αποκτήθηκε αυτή την τελευ-
ταία πενταετία, ως εξής:

Για τους έχοντες εμπειρία σε θέση 
Προϊσταμένου Τμήματος, Τομέα ή 
Σχολής ιδρύματος τριτοβάθμιας ή 
Ανώτερης εκπαίδευσης τουριστικής 
κατεύθυνσης

15 μόρια κατ’ έτος

Για τους έχοντες εμπειρία ως Προϊ-
στάμενοι σε τμήματα αντίστοιχα με 
την ειδικότητα της υπό πλήρωση 
θέσης σε Ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας 
ή τεσσάρων αστέρων και άνω

4 μόρια κατ’ έτος

Για τους έχοντες αντίστοιχη εμπει-
ρία ως Προϊστάμενοι σε τμήματα 
αντίστοιχα με την ειδικότητα της 
υπό πλήρωση θέσης σε Ξενοδοχεία 
Β’ κατηγορίας ή τριών αστέρων.

2 μόρια κατ’ έτος

Η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος 
μόνο αν υπερβαίνει τους έξι μήνες κατά ημερολογιακό 
έτος.

Σημειώνεται ότι:
• Η Εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται μόνο 

εφόσον είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα για την οποία 
υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.

• Σε περίπτωση ύπαρξης ταυτόχρονα επαγγελματικής 
και διδακτικής εμπειρίας εντός του ιδίου έτους θα λαμ-
βάνεται υπόψη μόνο η μία εκ των δύο, μετά από δήλωση 
του ενδιαφερόμενου.

5. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
(ανώτατο όριο μορίων 50)

Μονογραφίες, δημοσιεύσεις σε συλλογι-
κούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές. 

10 μόρια
εκάστη

Δημοσιεύσεις σε λοιπά επιστημονικά 
περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά 
διεθνών πανελληνίων ή άλλων επιστημο-
νικών συνεδρίων. 

5 μόρια
εκάστη

Εκπαιδευτικά βοηθήματα που έχουν δια-
νεμηθεί την τελευταία πενταετία. 

3 μόρια
εκάστη

6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η Άριστη γνώση ξένης γλώσσας εκ των 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής 
ή Ισπανικής και μέχρι δυο (2) γλώσσες

5 μόρια 
ανά

γλώσσα

Στην περίπτωση εκπαιδευτικών ξένων νλωσσών δεν μο-
ριοδοτείται το πτυχίο ξένης γλώσσας που είναι αντίστοιχο 
με τον τίτλο σπουδών της ειδικότητας για την οποία υπο-
βάλλεται η αίτηση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα 

πραγματοποιηθεί στην έδρα κάθε Σχολής από Τριμελή 
Επιτροπή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. 
πρωτ. 6484/29-5-2007 απόφαση της Υπουργού Τουρι-
στικής Ανάπτυξης «Τρόπος και διαδικασία επιλογής και 
πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών 
συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωρι-
αία αντιμισθία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των 
ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 943/τ.Β’/13-6-2007) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/4-1-2010 απόφαση 
της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 25/τ.Β’/ 
18-6-2010), που θα ορισθεί με απόφαση του Αναπλ. Γε-
νικού Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
Με την απόφαση ορισμού των μελών της επιτροπής θα 
ορισθεί και ο Γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του.

2. Οι υποψήφιοι/ιες θα αξιολογηθούν με ευθύνη της 
αρμόδιας Επιτροπής και θα μοριοδοτηθούν σύμφω-
να με τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ. ’Σύστημα 
Επιλογής-Μοριοδότησης’ της παρούσας προκήρυξης. 
Μετά την μοριοδότηση θα συνταχθούν από την κατά 
τόπο αρμόδια Επιτροπή πίνακες για τις προκηρυσσό-
μενες θέσεις κάθε γνωστικού πεδίου ξεχωριστά, στους 
πίνακες αυτούς θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι κατά 
φθίνουσα σειρά μορίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις (επαγγελματική - διδακτική 
- ερευνητική εμπειρία - μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών- 
γνώση ξένης γλώσσας) θα κατατάσσονται σε χωριστή 
υποκατηγορία κάθε πίνακα με την ένδειξη «Με ελλιπή 
προσόντα», υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχι-
στον τον προβλεπόμενο για την προκηρυσσόμενη θέση 
βασικό τίτλο σπουδών.

3. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συμπληρωθεί 
κατά τους προβλεπόμενους τύπους ή θα συνοδεύονται 
από ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά ή δεν προκύ-
πτουν από αυτές τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιο-
λόγηση τους θα απορρίπτονται.

4. Η Τριμελής Επιτροπή προσλήψεων μπορεί να απορ-
ρίπτει αιτήσεις υποψηφίων εφόσον:

• Έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις 
ή έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα για αντισυμ-
βατική συμπεριφορά.

• Υπάρχει έκθεση των Διευθυντών των ΑΣΤΕ ότι παρου-
σιάζουν σοβαρές εκπαιδευτικές αδυναμίες ή εκτελούσαν 
πλημμελώς τα καθήκοντα τους και πάντως όχι σύμφωνα 
με τις οδηγίες τους.

5. Η Επιτροπή θα απορρίπτει και αιτήσεις υποψηφίων 
που δεν συνοδεύονται από το σύνολο των προβλεπό-
μενων από την παρούσα προκήρυξη υπεύθυνων δηλώ-
σεων του Ν. 1599/1986

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων για 
την επιλογή, θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του 
βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος).

Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπου-
δών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το μεγα-
λύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας θα διενεργείται από 
την επιτροπή κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων 
υποψηφίων.
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7. Μετά την κατάρτιση των πινάκων αυτοί θα υποβάλ-
λονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (Δ/νση 
Διοικητικού) προκειμένου να επικυρωθούν με απόφαση 
του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού. Μετά την επικύρωση τους οι πίνακες θα 
αναρτώνται από την αρμόδια Επιτροπή, σε εμφανή χώρο 
της ΑΣΤΕ με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης και θα πα-
ρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία 10 ημερών νια 
την άσκηση τυχόν ενστάσεων.

8. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται 
απευθείας στην αρμόδια επιτροπή εντός δεκαημερης 
προθεσμίας από την ανάρτηση των πινάκων επιλογής, 
η οποία και οφείλει να συντάξει έκθεση στην οποία θα 
παραθέτει την άποψη της για κάθε μία ένσταση ξεχω-
ριστά και θα υποβάλει την έκθεση αυτή στον Αναπλ. Γε-
νικό Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη 
ή αποδοχή κάθε ένστασης.

9. Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί με 
ευθύνη της στους υποψηφίους την απόφαση του Αναπλ. 
Γενικού Γραμματέα Οικονομίας και Τουρισμού όσον αφο-
ρά την ένσταση τους.

10. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με ωριαία αντιμι-
σθία για την διδασκαλία του συνόλου των ωρών (χειμερι-
νό και εαρινό εξάμηνο έτους 2016 - 2017) του μαθήματος 
ή των μαθημάτων του προκηρυχθέντος γνωστικού πεδί-
ου για το οποίο επελέγησαν. Ως ημερομηνία ανάληψης 
υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της διδασκα-
λίας του μαθήματος όπως αυτό προβλέπεται στο εβδο-
μαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής που έπεται 
της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι 
προσληφθέντες υποχρεούνται να διενεργήσουν τις επό-
μενες πρώτες επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων 
που δίδαξαν μετά την λήξη της σύμβασης τους. Το ιδιωτι-
κό συμφωνητικό πρόσληψης θα υπογράφεται εκ μέρους 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Διευθυντή ΑΣΤΕ.

11. Εάν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 
επιλεγέντες υποψήφιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε 
λόγο και δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του μαθήματος 
από τους ήδη υπηρετούντες σε συναφή ειδικότητα εκ-
παιδευτικούς, οι αποχωρήσαντες θα αναπληρώνονται 
αυτοδίκαια από τους επόμενους κατ’ αξιολογική σειρά 
υποψηφίους του πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί 
από τον Αναπλ. Γενικό Γραμματέα Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση.

12. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πί-
νακες κατάταξης όπως και ύπαρξης κενών θέσεων κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ευρυθμία αυτές θα πλη-
ρούνται με απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφερομένων 
από την Αγορά Εργασίας, μετά από σχετική απόφαση 
του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτοί κατέ-
χουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών και εφόσον 
κατά την κρίση του Διευθυντή της ΑΣΤΕ δεν είναι εφικτή 
η διδασκαλία του συναφούς μαθήματος από τους ήδη 
υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ειδικότητας. Για τους 
προσλαμβανόμενους με την διαδικασία αυτή πρέπει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Δ της πα-
ρούσας προκήρυξης.

13. Ο Διευθυντής της ΑΣΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μετά 
την επιλογή των υποψηφίων να μη καλέσει τους επιλε-
γέντες για ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση αδυναμί-
ας λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων λόγω μειωμένου 
αριθμού σπουδαστών.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-

μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική 
ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, 
Κωνσταντινούπολη και Βόρεια’Ηπειρο.

Για τους πολίτες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος 
πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα 
σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομά-
θειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.

1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: 
α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Πα-
πανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) 
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310- 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρε-
ωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού 
ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπι-
στημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη 
Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανε-
πιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρει-
άζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι 
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προ-
γράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός 
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό 
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υπο-
ψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

2. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπλη-
ρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογι-
κής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική 
κοινωνική υπηρεσία.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώ-
σεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους 
οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

3. Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους 
και να μην έχουν υπερβεί το 67° έτος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33948 Τεύχος Β’ 3284/13.10.2016

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία 
επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αί-
τηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) συνοδευό-
μενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και 
των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύ-
νει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

2. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αί-
τηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

3. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.
mintour.edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους 
ΑΣΤΕ. Υποβάλλεται δε σε αυτές μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευ-
ταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκή-
ρυξης στον τοπικό τύπο με ευθύνη του Διευθυντή της 
αρμόδιας ΑΣΤΕ και εντός της προβλεπόμενης προθε-
σμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά 
(courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ως 
άνω θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από σφραγίδα του 
ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι 
και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις 
ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία με-
τατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς 
και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι εν-
διαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.
mintour.edu.gr καθώς και στις παρακάτω διευθύνσεις 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
TAX.
ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
FAX

1. Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ 

2 Τ.Κ.
85 100 -
ΡΟΔΟΣ

22410 
24190 
22410 
24290

22410 
24356

2. Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΤΟΥΣ 
25-Τ.Κ. 
72 100

ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ

28410 
28565 
28410 
28828

28410 
26651

4. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται 
δεκτή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δη-
λουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποι-
νικές κυρώσεις. Πρέπει δε να συμπληρωθεί με μεγάλη 
επιμέλεια και προσοχή ώστε να είναι πλήρης.

5. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως καθώς και 
η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω 
και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται 

μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσε-
ων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προη-
γούμενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δε θα γί-
νεται δεκτή.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/
τ.Α’/26-3-2014) των δύο όψεων της αστυνομικής τους 
ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 
αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατη-
ρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα 
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της 
άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού 
βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν 
από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει 
να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/
τ.Α’/26-3-2014) τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από όλες 
τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύ-
πτει η συνδρομή των προσόντων που περιλαμβάνονται 
στο Κεφάλαιο Β. «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» της παρούσας προκήρυξης.

8. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου, είτε αορίστου είτε ορισμένου κατά 
τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, στο Δημόσιο,σε 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Ορ-
γανισμούς και ΝΠΙΔ τη διοίκηση των οποίων ορίζει το 
Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέ-
τοχος, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εντός της επταή-
μερης προθεσμίας παρούσας προκήρυξης, αίτηση και 
να καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις που θα προκύψουν 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαι-
δευτικών.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται Υ.Δ. του Ν. 1599/ 
1986 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) όπου δηλώνεται ο φορέας του 
στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου απασχολείται 
ο υποψήφιος και ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση 
της παρούσας αίτησής του.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανάληψη υπηρεσίας 
επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν είναι η υπογραφή ιδι-
ωτικού συμφωνητικού.

10. Οι Διευθυντές των ΑΣΤΕ υποχρεούνται στην εφαρ-
μογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όσον 
αφορά στον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρο-
νται στα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν 
κατατεθεί από τους υποψηφίους με την αίτηση τους 
για πρόσληψη.

11. Οι Διευθυντές των ΑΣΤΕ υποχρεούνται να διενερ-
γήσουν έλεγχο νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστο-
ποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού που 
θα προσλάβουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.34/45/2843/20-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι επιλεγέντες 
για την πρόσληψη τους δεν είναι γνήσια η πρόσληψη 
θα ανακαλείται με απόφαση του Διευθυντή της ΑΣΤΕ.
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Ζ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΊΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩ-
ΣΕΩΝ

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υπο-
βάλλονται και γίνονται πλέον αποδεκτά από τις Υπηρε-
σίες ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014

Της αλλοδαπή
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν. 4250/2014 υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγ-
γράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, 
που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει 
του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά 
τη θέση σε ισχύ του νέου «Κώδικα Δικηγόρων» (άρ-
θρο 36, Ν. 4194/2013 /ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α’), από 
την 27.09.2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου 
εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον 
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση 
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα 
ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνο-
νται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που 

έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πι-
στοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν 
εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες απο-
δείξεις παροχής υπηρεσιών από 1-1-2014 και αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής έκδοσης με χρήση 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από 1-1-2015, 
ECDL και άλλα πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρι-
σμού Η/Υ που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς πιστοποι-
ημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παλαιότερα τον Ο.Ε.Ε.Κ., 
Πιστοποιητικά Α.Σ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρω-
θεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού 
λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που 
φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 
1 του Ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει 
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγ-
γράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης 
- προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.

Η. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-

παίδευσης:
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 βαθ-
μολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιη-
τικό 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 περί-
πτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώ-
ρισης 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 μετάφραση της.

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται 
όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) που εκδίδει το εκπαι-
δευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη ανα-
γνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για 
την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμο-
λογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού 
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 
αναφέρονται στο Π.δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοι-
χία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 
ένταξη της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 
οποίες χορηγήθηκαν από:

i) To Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη-
γία 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 Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 για 
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει 
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της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά 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 ανα-
γνώρισης 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»,

ίν) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), 
εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει 
της Ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομο-
θετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αρμοδιότητας του 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 
και 11 του Π.δ. 165/2000, [«Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των δι-
πλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά 
τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι 
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγρα-
φο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από 
δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υπο-
βολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή 
αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που 
ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν:

i) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, νοσοκόμων, οδο-
ντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών που χορηγή-
θηκαν α) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις 
του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του Π.δ. 38/2010 από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή των πρώην 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή β) σύμφωνα με όσα 
προβλέπονταν στις διατάξεις των Π.δ. 84/1986 (ιατροί), 
40/1986 (νοσοκόμοι), 98/1986 (οδοντίατροι), 213/2003 
(φαρμακοποιοί), 97/1986 (μαίες/-ευτές),

ii) «άδεια εγκατάστασης κτηνιάτρου» σύμφωνα με όσα 
προβλέπονταν στο Π.δ. 40/2006 «Αναγνώριση διπλωμά-
των, 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 παρο-
χής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1017/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν» και

iii) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
ματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του Π.δ. 38/2010, 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα Π.δ. 53/2004 και 253/2006.

Υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπά-
νω πτυχία της αλλοδαπής, εξαιρούνται μεν από την 

υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από 
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 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.

Προκειμένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοι-
χία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθ-
μολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο 
υποψήφιος συμπληρώνει στη στήλη β. της Ενότητας Γ. 
του ΕΝΤΥΠΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.4, που αφορά στη δεκαδική 
μορφή του βαθμού τίτλου σπουδών (πεδίο ακέραιος), 
την κατώτερη βαθμολογία της κλίμακας Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5,00».

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μn τεχνική η μn 
επαγγελματική εκπαίδευση: Βεβαίωση ισοτιμίας από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγ-
γελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και 
κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (O.E.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, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη 
κλίμακα.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 
οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη-
γία 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 Ισο-
τιμίας 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 αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης δι-
άρκειας 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 ανα-
γνώρισης 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».

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί 
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.
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Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 2 του Ν.  1735/1987 «σε περίπτωση που το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυ-
χίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες 
και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των 
διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, 
λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωση τους τη συνά-
φεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή 
τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν 
σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των 
οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει 
αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπα-
τριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημο-
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμε-
τάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει 
με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνά-
φεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την 
προκήρυξη ή ανακοίνωση ως προσόντα διορισμού ή 
πρόσληψης.

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευ-
ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ν) Προκειμένου νια Υποχρεωτική εκπαίδευση:
Βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομο-

γενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της 
Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις α), β) και γ), 
που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομί-
σουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επι-
κυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. 
Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστο-
ποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων 
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμ-

βάνεται υπόψη και μοριοδοτείται, μόνο εφόσον είναι 
συναφής με το γνωστικό πεδίο του μαθήματος για το 
οποίο υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος. Η 
προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος, μόνο αν 
υπερβαίνει το ένα εξάμηνο κατ’ έτος.

Όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία σε συναφές 
αντικείμενο, αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί με οποια-
δήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγγελμα, 
είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα.

Η εμπειρία αποδεικνύεται:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ
Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από 

την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 

συνοδευόμενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην 
οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 
της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλα-
κτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και 
της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία 
να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
α) Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την 
αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγ-
ματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα 
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και

β) Με την υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμ-
βασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις 
ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους ο υποψήφιος προσκομί-
ζει: (1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους 
η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελ-
μα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, 
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή 
μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του 
Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς 
ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, 
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού 
προσώπου και

• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο 
απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι 
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) ’Οταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρε-
σίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντί-
στοιχου δημόσιου φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν 
προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώ-
ματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που 
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παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαι-
τείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμό-
διο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης 
(παρ. 8 του αρθρ. 17 του Ν. 2190/1994, όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4148/2013).

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικα-
λείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υπο-
βάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνι-
κή γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του παρόντος Παραρ-
τήματος

Ι. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Οι προσλαμβανόμενοι θα αμείβονται σύμφωνα με 

τους όρους της υπ’ αριθμ. 2/66579/0022/15-1-2004 Κ.Υ.Α 
(ΦΕΚ 96/Β’/23-1-2004).

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών των 
Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ξένων 
Γλωσσών θα λαμβάνονται υπόψη μισθολογικά μόνο 
εφόσον συνδέονται άμεσα με το διδασκόμενο μάθη-
μα. Για τη συνάφεια των εν λόγω τίτλων αποφαίνεται 
το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από αίτηση των 
ενδιαφερομένων. Όσον αφορά τους Επιστημονικούς 
Συνεργάτες η συνάφεια του μεταπτυχιακού τους τίτλου 
αποτελεί απαραίτητο προσόν πρόσληψης σύμφωνα με 
τα προσόντα των θέσεων του κεφ. Β’.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο-

δεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροπο-
ποίηση διατάξεων του Π.δ 50/2001 Καθορισμός προ-
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρ-
θρου 1 Π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 
Π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί-
στοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε-

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο-

ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι-
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι 
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσ-
σα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες 
της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία 

χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη 
γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα 
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φο-
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του 
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πι-
στοποιητικά:

(α) Άριστη Γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του 

Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 8,5 και άνω. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 
COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
-MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλ-
λονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ-
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυπο-
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 
γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction» ή 
«Credit»).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 
(Common European Framework equivalent level C2) 
(μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 
C2)

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes 
(Council of Europe Level C2).

• Michigan State University - Certificate of English 
Language Proficiency (MSU - CELP): CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International 

(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο-

δεικνύεται, ως εξής:
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(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANÇAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISES 

(SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANÇAISES (SORBONNE II).

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANÇAISES 
(SORBONNE 3EME DEGRE).

• Certificat de competences linguistiques του Institut 
Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πα-
νεπιστημίου Γενεύης.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο-

δεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη ννώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστι-
τούτου Goethe.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
(GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο-
νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πα-
νεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστι-
τούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: ίεεβη, ΗΟΓβη, Schreiben, 
Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πα-
νεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA Ε CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA Ε CULTURA ITALIANA (του Ιτα-

λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

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

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη T2/C2) απο-

δεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι 
το 2002)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστι-
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES 
DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ισπανίας)

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα

Επίσης:
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και 

με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξέ-

νων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι-
πέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο-
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο-
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών 
στην αλλοδαπή.

Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 
πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίω-
ση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην 
οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ η Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκ-
δοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης 
ισοτιμίας.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης 

γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο-
νται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης 
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη 
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν 
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέ-
πει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου 
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτο-
αντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει 
επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Αντίγραφο της παρούσας απόφασης θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στα κτίρια των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τέλος, θα αναρτηθεί 
μαζί με το υπόδειγμα αίτησης και η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού, www.mintour.edu.gr.

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης να δημοσιευθεί δύο φορές στον τοπικό Τύπο με ευθύνη των Διευθυντών 
ΑΣΤΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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*02032841310160020*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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