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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    Π.Φάληρο, 19 Μαρτίου 2013 
∆/νση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος   Αρ. Πρωτ.: 7931 
Τ.Κ. 17562, Παλαιό Φάληρο              
Τηλ.: 213.2020.202-207 
Φαξ: 213.2020.346 
                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009. 
4. Τη σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Νόµου 2527/1997 και όπως 

αναφέρει ρητά και η εγκύκλιος της Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ µε αριθ. πρωτ. 29665/ΕΥΘΥ 610-
2/07/2012, παράγραφος ∆’, εκδόθηκε την 31/8/2012 (Α.Π. ΑΣΕΠ 12545). 

5. Την υπ’ αρ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/118/26314/18.12.2012 Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 
1 του άρθ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα ΦΕΚ 
280/Α/28.12.2006) όπως ισχύει. 

6. Το εδάφιο δ’ της παρ. 4 του άρθ. 6 του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ως άνω 
ειδικότητες εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10 του Νόµου 
3812/2009, βάσει των οποίων η επιλογή προσώπων για την σύναψη ΣΜΕ γίνεται µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθ. 21 του Νόµου 2190/1994, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τον 
έλεγχο του ΑΣΕΠ. 

7. Το γεγονός ότι η υλοποίηση του υποέργου έχει έναρξη την 15/4/2013 και λήξη την 15/6/2014. 
8. Την υπ’ αρ. 21/30.1.2013 Ο.Ε. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στον καθορισµό του 

αριθµού και των ειδικοτήτων των συµβάσεων µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ως άνω 
προγράµµατος. 

9. Την µε αρ. πρωτ. 11392/9688/5-3-2013 εγκριτική απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων, για την υλοποίηση του έργου 
Εκτέλεση µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 Παροχή Υπηρεσιών από Εξωτερικούς Συνεργάτες για την 
υλοποίηση της πράξης Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των ∆ήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου 
Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας 
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λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων 
(βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά Κωδικό Απασχόλησης) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΜΕ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ MIS  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

έως 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 έτος 1 

102 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ 1 έτος 1 

103 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 1 έτος 1 

104 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 6 µήνες 1 

105 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 6 µήνες 1 

106 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 6 µήνες 1 

107 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 µήνες 2 

108 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 µήνες 2 

109 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 µήνες 2 

110 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 6 µήνες 1 

111 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 µήνες 1 

112 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΕ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - 
∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 

6 µήνες 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά Κωδικό Απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών Επιστηµών, ή Οικονοµικών Επιστηµών µε κατευθύνσεις 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε 
κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Μεταπτυχιακό στις οικονοµικές επιστήµες ή στις Ευρωπαϊκές σπουδές. 
3. Εµπειρία δύο (2) ετών στην διοίκηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και 
έργων.  
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
5. Άδεια εξάσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 4, 5 και ένα (1) χρόνο εµπειρίας στην διοίκηση και 
διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 4, και 5.   
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών 
Μαθηµατικών ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, 
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

3. Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην στατιστική ή στην βιοστατιστική µε την χρήση του 
προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων SPSS. 

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2 και 4. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
 

3. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής. 
 

4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

 
6. ∆ιδακτορικό στην παιδιατρική ή στην φαρµακευτική. 

 
7. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
8. Εµπειρία µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης της ειδικότητας 

τουλάχιστον τριών (3), ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της παχυσαρκίας 
και του µεταβολικού συνδρόµου των εφήβων, στην σωµατική και ψυχολογική ανάπτυξη των 
εφήβων και σε πρόγραµµα(τα) παρακολούθησης και τροποποίησης συµπεριφοράς υπέρβαρων 
και παχύσαρκων εφήβων.  

  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής 
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
 

3. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής. 
 

4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι 
δεν απαιτείται. 

 
6. Μεταπτυχιακό στην ∆ηµόσια Υγεία ή στην Κλινική Παιδιατρική. 

 
7. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων,  

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

8. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

9. Εµπειρία µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης της ειδικότητας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην προληπτική αγωγή και προαγωγή της υγείας των εφήβων ή/και 
στην θεραπεία και στην συµβουλευτική των διαταραχών πρόσληψης τροφής και παχυσαρκίας 
στους εφήβους ή/και στην τροποποίηση συµπεριφοράς υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 8. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
 

3. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής. 
 

4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

 
6. Μεταπτυχιακό στην ∆ηµόσια Υγεία ή στην Κλινική Παιδιατρική. 

 
7. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων,  

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

8. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

9. Εµπειρία µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης της ειδικότητας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην προληπτική αγωγή και προαγωγή της υγείας των εφήβων ή/και 
στην θεραπεία και στην συµβουλευτική των διαταραχών πρόσληψης τροφής και παχυσαρκίας 
στους εφήβους ή/και στην τροποποίηση συµπεριφοράς υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 8. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής 
ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
 

3. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής. 
 

4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι 
δεν απαιτείται. 

 
6. Μεταπτυχιακό στην ∆ηµόσια Υγεία ή στην Κλινική Παιδιατρική. 

 
7. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων,  

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

8. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

9. Εµπειρία µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης της ειδικότητας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην προληπτική αγωγή και προαγωγή της υγείας των εφήβων ή/και 
στην θεραπεία και στην συµβουλευτική των διαταραχών πρόσληψης τροφής και παχυσαρκίας 
στους εφήβους ή/και στην τροποποίηση συµπεριφοράς υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, 4, 5 και 8. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας. 

3. Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ 
ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 
έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους 
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του 
ν.3252/2004. 

4. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, και 4. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας. 

3. Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ 
ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 
έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους 
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του 
ν.3252/2004. 

4. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3 και 4. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας. 

3. Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 
του ν.3252/2004. 

4. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3 και 4. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
 

3. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής. 
 

4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

 
6. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
7. Ολοκληρωµένη εκπαίδευση στην συστηµική – οικογενειακή θεραπεία ή στην οµαδική ανάλυση. 

 
8. Εµπειρία µετά την απόκτηση της ζητούµενης άδειας άσκησης της ειδικότητας 

τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην συστηµική – οικογενειακή θεραπεία ή στην οµαδική ανάλυση.  
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Μεταπτυχιακό στην φυσική αγωγή µε ειδίκευση στην βιολογία της άσκησης. 

3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, 
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

4. Εµπειρία ενός (1) έτους στο αντικείµενο της ειδικότητας και ιδιαίτερα στην άσκηση παιδιών και 
εφήβων. 

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 3 και 5. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιαιτολογίας ή Επιστήµης ∆ιατροφής - ∆ιαιτολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

2. Εµπειρία δύο (2) ετών σε επίπεδο πρόληψης και αντιµετώπισης της παχυσαρκίας και του 
µεταβολικού συνδρόµου των εφήβων καθώς και σε πρόγραµµα(τα) συνδυασµένης 
ιατρικής, ψυχολογικής και διατροφικής παρακολούθησης και τροποποίησης της 
συµπεριφοράς των υπέρβαρων και παχύσαρκων εφήβων. 

 
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα). 

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1, 3 και ένα (1) χρόνο εµπειρίας επίπεδο πρόληψης 
και αντιµετώπισης της παχυσαρκίας και του µεταβολικού συνδρόµου των εφήβων καθώς 
και σε πρόγραµµα(τα) συνδυασµένης ιατρικής, ψυχολογικής και διατροφικής 
παρακολούθησης και τροποποίησης της συµπεριφοράς των υπέρβαρων και παχύσαρκων 
εφήβων. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  

1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1 και 3.   

 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως εµπειρία για τους κωδικούς απασχόλησης όπου απαιτείται νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή 
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το 
αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

  

101, 102, 103, 104,  

105, 106, 110, 111   

 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε 
τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  
 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), και της 
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα 
ανακοίνωση δικαιολογητικά που αφορούν κατά περίπτωση: 
α. Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών. 
β. Απόδειξη εµπειρίας. 
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γ. Απόδειξη γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα   Ι) επεξεργασίας κειµένων, ΙΙ) υπολογιστικών φύλλων, 
ΙΙΙ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
Συνοπτικά: 

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία 
ταυτότητας. 

2. Βασικό τίτλο σπουδών. 
3. Μεταπτυχιακό τίτλο (όπου ζητείται από την ανακοίνωση). 
4. ∆ιδακτορικό τίτλο (όπου ζητείται από την ανακοίνωση). 
5. Πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσοµάθειας (όπου ζητείται από την ανακοίνωση). 
6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισµού Η/Υ (όπου ζητείται από την ανακοίνωση). 
7. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 
Οι απασχολούµενοι  σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση 
του οικείου φορέα απασχόλησης. 
Επίσης ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος µπορεί να προκύπτει και από τη βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον: 
Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του             
Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης 
εµπειρίας. 
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µια τουλάχιστον σχετική 
σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευµένη εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο 
τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) 
αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός 
προσόντων 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 άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 
του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 
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α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

ή 
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

ή 
γ) µε  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα από τη νοµική 
τους µορφή, εφόσον  είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι 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 γλώσσα 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 φορείς, 
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής 
πιστοποιητικά: 
 
 (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 7,5 και άνω . 
  
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου   MICHIGAN.   
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.  
 
• 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- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για 
την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). 
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 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. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 
 
•   BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, 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 6 έως 7. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ΤΟΥ EDEXCEL. 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
πολύ καλής γνώσης). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 έως 
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level 
C1). 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
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• Test of Interactive English, C1 +  Level. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE. 
 
• BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, 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 4,5  έως 5,5. 
  
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 
  
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστηµίου 
MICHIGAN. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL.. 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 
780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2). 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
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• Test of Interactive English, B2 + Level. 
 
• Test of Interactive English, B2 Level. 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται 
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 
πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον 
Ο.Ε.Ε.Κ.  

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µε την 
αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS  
   CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –  

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ περί µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. 
     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
 

γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε  
       συνδυασµό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειµένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,  
       <<Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις ∆εδοµένων>>) 
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δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

ε) ΚΕΥ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 

στ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 
 

ζ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ   
   ή ΙΜΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
 

θ) DIPLOMA- ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 • Basic Office   
 • Business Office  

 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. Β/23696/20.12.2012 απόφαση της υπ΄ αριθ. 45/20.12.2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

1. Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους 
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και 31/12/2010, παρατείνεται έως 30/06/2013. 
 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από την προκήρυξη 
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου 
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα 
που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
 
2. Γίνονται δεκτά µέχρι 30/06/2013 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς        
(α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µε την εξής ονοµασία: 

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 
Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

3. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που 
έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης 
Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός. Η ισχύς των πιστοποιητικών που 
εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/06/2013. 
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Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  δεκτά. 
 

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από 
την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον 
µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) 
αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής 
(Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και 
υπολογίζονται αθροιστικά.  
 

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη 
γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι 
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία 
κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία 
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, 
δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι 
και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή 
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης. 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται, πέραν των 
προαναφεροµένων, και µε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),  ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει) 

 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήµης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων    
- Επιστήµης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 
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- Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων  
- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
      ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:  

Α. Στο δικτυακό τόπο (et.diavgeia.gov.gr) 

Β. Στην ιστοσελίδα της ΕΥΤΥΚΑ www.ygeia-pronoia.gr και 

Γ. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου www.palaiofaliro.gr  

∆. Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου (σχετ. 
πρακτικό ανάρτησης). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση έντυπο στην ιστοσελίδα µας 
(www.palaiofaliro.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:                 
∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Τ.Κ.17562, Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντας την 
στο Τµήµα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202-207). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και 
αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της και λήγει την 30η Μαρτίου 2013.    

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων και πρόσληψη 
 
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των ζητουµένων 
προσόντων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των 
υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης έργου, 
πραγµατοποιείται ως εξής:  

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  
 
Σε περίπτωση εµφάνισης υποψηφίων µε ίσα τυπικά προσόντα, για την επιλογή θα λαµβάνονται υπόψη τα 
εξής: 
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1. Ο βαθµός του τίτλου σπουδών, 
2. Η εµπειρία άνω της απαιτούµενης (όπου ορίζεται και στα αντικείµενα που ορίζεται στον πίνακα Β΄) 

Επισηµαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα (Α΄ ή Β΄ 
επικουρίας όπου αυτά ορίζονται στην ανακοίνωση) θα αποκλείονται αυτοµάτως από την περαιτέρω 
διαδικασία αξιολόγησης.  

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβάλλονται κάποια από τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην 
αίτησή του ο/η υποψήφιος/-α, θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκαν και, εποµένως, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τους πίνακες προσληπτέων των 
υποψηφίων στο Φορέα που διενεργεί τη πρόσληψη (∆ήµος Παλαιού Φαλήρου). Κατά των πινάκων αυτών 
επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η αίτηση θεραπείας προς τον ∆ήµαρχο Παλαιού Φαλήρου, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών -3-  ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) από την ανάρτηση των 
πινάκων προσληπτέων στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος η οποία αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. 

 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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