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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 

57001 Θέρμη -Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 20/04/2015 

  Αρ.πρωτ: 2225/15 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 1 / 2015 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατ' ανάλογη  εφαρμογή του άρθρου 19 

του Ν.2190/1994,. 

2. Την παρ. ι του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 

«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως διευκρινίστηκε με το υπ. αρ. 

πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/278/οικ.171/ 28.12.2012 διευκρινιστικό έγγραφο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

το υπ. αρ. πρωτ. 2263/15/30.04.2015 έγγραφο του Ινστιτούτου Έρευνας & 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας . 

3. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

5. Το N. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας –Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/2010/ τ. Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 

Σελίδα 2 από 40 

6. Το Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής 

Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 82/2002 (ΦΕΚ 59 

Α΄) «Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών 

Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών 

Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης», το Π.Δ. 161/2007 (ΦΕΚ 202 Α΄) «Ίδρυση Ινστιτούτου 

Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)», της παρ. 4 του άρθρου 5 

«Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29-02-

2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 

ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012», και 

του άρθρου 7 του Ν. 4109/2013(ΦΕΚ 16 A΄/23-01-2013). 

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο οποίος εγκρίθηκε με την Υ.Α. 

747(ΦΟΡ)115/2005 (ΦΕΚ 125 Β΄). 

8. Την απόφαση ένταξης χρηματοδότησης της Πράξης "Ευφυής Πόλος 

Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές" 

με κωδικό MIS 452006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα" το οποίο  χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής Εμβέλειας 

«Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων -  ΚΡΗΠΙΣ» και από το 

οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα 

προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 5681/14.01.2015 έγγραφο της ΓΓΕΤ με θέμα 

«Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου [2] 

"Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, 

Καινοτομία, Στρατηγικές – Υποέργο Αυτεπιστασίας" της Πράξης [452006] 

"Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, 

Καινοτομία, Στρατηγικές". 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της από 30-03-2015 απόφασης της 216ης 

συνεδρίας του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΤΑ, για την έγκριση του 
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Τεχνικού Παραρτήματος Έργου, της Ανάλυσης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και 

της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 
  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των 

υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΕΠΕΑ-Θ (DIA.071004), του Ινστιτούτου 

Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη  εφαρμογή του άρθρου 19 του 

Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και του 

Ν.2640/1998, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα 

αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ».  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες.  

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να 

διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την 
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απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την 

ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από 

την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ 1 του 

Ν.2431/1996. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας σε βαθμό επαρκή Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ.  

Η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 

παρ.1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:                      α) 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 151 80 

Αθήνα, τηλ. 210 34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 551 32 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 45 91 01 - 5. 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν απαιτείται να προσκομίζουν οι 

ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα 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 Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 06, τηλ.2310/997571-72-76) το 

οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή 

ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων 

θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, 

που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και 
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Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη 

συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 

2. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.  

3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.  

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ   

α) Βασικός τίτλος : Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΑΕΙ 

(Πανεπιστημιακού τομέα) ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής, ως αυτό 

περιγράφεται κατωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται  και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου αυτού ή 

πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση που η ζητούμενη επιστημονική εξειδίκευση (βλ. κατωτέρω παρ. 

β) αποδεικνύεται με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, τότε οποιοδήποτε βασικό 

πτυχίο γίνεται αποδεκτό ως τυπικό προσόν. 

 

β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως 

αυτό ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ), η οποία 

αποδεικνύεται με :  

 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον (1) ενός ακαδημαϊκού 

έτους Ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και 

αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου, για τις θέσεις με κωδικό ΙΕΤΕΘ 1/2015 & ΙΕΤΕΘ 2/2015, 

 

ή 

 

διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής 

για τις θέσεις με κωδικό ΙΕΤΕΘ 3/2015, ΙΕΤΕΘ 4/2015 & ΙΕΤΕΘ 5/2015. 

 

 

Επισημαίνεται ότι : 

1. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή 

ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός 

τίτλος. 

2. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την 

επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις 

χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται 

δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν.  

 

γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
 

Σημείωση:  
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1 Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την 

πρόσληψη. 

2 Τα  υποβλητέα δικαιολογητικά για απόδειξη της εμπειρίας, της γνώσης 

ξένης γλώσσας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ,  αναφέρονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Κωδικός θέσης/ 

Τόπος 

απασχόλησης 

Γνωστικό 
αντικείμενο θέσης 

- 
Επιστημονική 

Εξειδίκευση 

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι 

σπουδών 

Ειδικά 

Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Αριθμός Θέσεων/  

Σχέση Εργασίας 

 

 

ΙΕΤΕΘ 1/2015 

 

ΒΟΛΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

Τεχνολογίες 

λογισμικού 

διαδικτύου  

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή 

Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 

Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 

Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών 

Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Μηχανικού 

αντίστοιχης 

ειδικότητας του 

τίτλου σπουδών 

 

1 (μία)/  

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και 

μέχρι 31/10/15 

(ημ. λήξης της 

οικονομικής 

περιόδου του 

έργου) με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση που το 

έργο συνεχιστεί. 
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και Δικτύων ή  Μηχανικού 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

  

 

Περιγραφή Θέσεως: Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην ανωτέρω θέση 

με κωδικό ΙΕΤΕΘ 1/2015, θα απασχοληθεί με την ανάπτυξη, σχεδίαση και 

υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και διαχείριση και υποστήριξη 

πληροφοριακών συστημάτων, με χρήση γλωσσών προγραμματισμού PHP, 

Javascript, SQL (MYSQL & PGSQL), HTML, CSS, XML, Java, C, C++, Python, 

Linux Operating System,  Cluster build-up, Web Server Configuration, Mail 

Server Configuration, Database Authentication Systems, LDAP, Apache 

Configuration, MySQL Configuration, Tomcat Configuration, Raspberry Pi 

Programming. 

 

Κωδικός θέσης/ 

Τόπος 

Γνωστικό 
αντικείμενο θέσης 

- 

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι 

σπουδών 

Αριθμός Θέσεων/  

Σχέση Εργασίας 
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απασχόλησης Επιστημονική 

Εξειδίκευση 

 

 

ΙΕΤΕΘ 2/2015 

 

ΒΟΛΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 

Ανάπτυξη 

λογισμικού για τη 

σχεδίαση και την 

υλοποίηση 

πληροφοριακών 

συστημάτων 

 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής 

ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 

Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής 

με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή 

Διδακτικής της Τεχνολογίας και 

Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Επιστημών και Πολιτισμού – 

Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής ή Μηχανικού 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων ΑΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

 

1 (μία)/  

 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και 

μέχρι 31/10/15 

(ημ. λήξης της 

οικονομικής 

περιόδου του 

έργου) με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση που το 

έργο συνεχιστεί. 
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Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Περιγραφή Θέσεως: Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην ανωτέρω θέση 

με κωδικό ΙΕΤΕΘ 2/2015, θα απασχοληθεί με ανάπτυξη, σχεδίαση και 

υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση και 

υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων καθώς και σχεδιασμό, παραγωγή και 

τεκμηρίωση εγγράφων με χρήση γλωσσών προγραμματισμού PHP, Javascript, 

SQL (MYSQL), HTML, CSS, XML, Java, Jsp, Struts2, Cobol , Jcl , Cics,  C, C++ 

, Linux Operating System, Web Server Configuration, Mail Server Configuration, 

Database Authentication Systems, Apache Configuration, MySQL Configuration, 

Tomcat Configuration. 

 

Κωδικός θέσης/ 

Τόπος 

απασχόλησης 

Γνωστικό 
αντικείμενο θέσης 

- 
Επιστημονική 

Εξειδίκευση 

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι 

σπουδών 

Ειδικά 

Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Αριθμός Θέσεων/  

Σχέση Εργασίας 

 

 

ΙΕΤΕΘ 3/2015 

 

ΒΟΛΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 

Κυτταρική και 

Μοριακή 

Ανοσολογία 

Πτυχίο ή δίπλωμα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής 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. 

Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 

αντικείμενα:                  

(i) επεξεργασίας 

κειμένων,                          

(ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

 

1 (μία)/  
 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και μέχρι 

31/10/15 (ημ. λήξης της 

οικονομικής περιόδου 

του έργου) με 

δυνατότητα ανανέωσης 

ή παράτασης σε 

περίπτωση που το έργο 

συνεχιστεί. 
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Περιγραφή Θέσεως: Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην ανωτέρω θέση 

με κωδικό ΙΕΤΕΘ 3/2015, θα απασχοληθεί με εφαρμοσμένη κυτταρική και 

μοριακή ανοσολογία, νέες τεχνολογίες ανοσοδιαγνωστικής και εφαρμογές 

μοριακής βιολογίας. Ειδικότερα, οι εργασίες και τα καθήκοντα του θα 

συμπεριλάβουν (1) την απομόνωση και καλλιέργεια ΝΚ, Τ και Β λεμφοκυττάρων, 

(2) την ενεργοποίηση και μελέτη οδών κυτταρικής σηματοδότησης με στόχο 

πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές, (3) την πολυχρωματική (πολλαπλών 

παραμέτρων) κυτταρομετρία ροής για φαινοτυπική και ιδίως φωσφο-ειδική 

ανάλυση ενδοκυτταρικών κινασών και μεταγραφικών παραγόντων και  (4) την 

ανοσοαποτύπωση, ανίχνευση και ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης φλεγμονοδών 

και άλλων κυτταροκινών σε ανθρώπινα αυτοάνοσα νοσήματα. 

 

Κωδικός θέσης/ 

Τόπος 

απασχόλησης 

Γνωστικό 
αντικείμενο θέσης 

- 
Επιστημονική 

Εξειδίκευση 

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι 

σπουδών 

Ειδικά 

Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Αριθμός Θέσεων/  

Σχέση Εργασίας 

 

 

ΙΕΤΕΘ 4/2015 

 

ΒΟΛΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 

Ανάπτυξη 

μοντέλων 

υπολογιστικής 

ρευστοδυναμικής 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  

Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου 

Μηχανικού Βιομηχανίας ή 

Ναυπηγού Μηχανολόγου 

Μηχανικού  ή Μηχανικών 

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 

αντικείμενα:                  

(i) επεξεργασίας 

κειμένων,                          

(ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Μηχανικού 

αντίστοιχης 

 

1 (μία)/  
 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και 

μέχρι 31/10/15 

(ημ. λήξης της 

οικονομικής 

περιόδου του 

έργου) με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 
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Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια 

άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 

αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών. 

ειδικότητας του 

τίτλου σπουδών 

 

 

περίπτωση που το 

έργο συνεχιστεί. 

 

Περιγραφή Θέσεως:  Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην ανωτέρω θέση 

με κωδικό ΙΕΤΕΘ 4/2015, θα απασχοληθεί με τη διεξαγωγή βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας σε (1) υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD), (2) 

αεροδυναμική, (3) αεροελαστικότητα, (4) ηλιακή ενέργεια, (5) ειδικά κτήρια και (6) 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Κωδικός θέσης/ 

Τόπος 

απασχόλησης 

Γνωστικό 
αντικείμενο θέσης 

- 
Επιστημονική 

Εξειδίκευση 

Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι 

σπουδών 

Ειδικά 

Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Αριθμός Θέσεων/  

Σχέση Εργασίας 

 

 

ΙΕΤΕΘ 5/2015 

 

ΒΟΛΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 

Ατμοσφαιρική  

Ρύπανση  

Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή 

Φυσικών Επιστημών ή 

Μαθηματικού Εφαρμογών και 

Φυσικού Εφαρμογών με 

κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών  

ή Σπουδών στις Φυσικές 

Επιστήμες  ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 

αντικείμενα:                  

(i) επεξεργασίας 

κειμένων,                          

(ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) 

 

1 (μία)/  
 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και 

μέχρι 31/10/15 
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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. 

υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

 

 

(ημ. λήξης της 

οικονομικής 

περιόδου του 

έργου) με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση που το 

έργο συνεχιστεί. 

 

Περιγραφή Θέσεως: Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην ανωτέρω θέση 

με κωδικό ΙΕΤΕΘ 5/2015, θα απασχοληθεί με τη διεξαγωγή βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μετεωρολογία και 

περιβάλλον και συγκεκριμένα στην καταγραφή, στατιστική ανάλυση και ερμηνεία 

μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και σε εφαρμογές των 

παραπάνω αντικειμένων στην κτηνοτροφία και σε κτηνοτροφικά κτίρια. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, απαιτούνται πέραν του 

κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο 

της συγκεκριμένης θέσης,  όπως αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.  

Τονίζεται ότι,  χωρίς την υποβολή των στοιχείων αυτών με την αίτηση,  οι 

υποψήφιοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
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Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας & 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά, T.K. 

38500 Βόλος, τηλ. επικοινωνίας 24210-96740, υπόψη κας Γεωργία 

Παχλιτζανάκη είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει εντός 

προθεσμίας που ορίζεται από το φορέα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και η οποία αρχίζει από 

την τελευταία δημοσίευση της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 

της στα καταστήματα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων των 

Δημοτικών καταστημάτων, εφ' όσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.  

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή 

τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ», του παρόντος Κεφαλαίου. Αν δεν 

προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του 

απορρίπτεται. 

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
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υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά 

του υποψηφίου.   

Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος 

υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των 

αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων 

που επικαλούνται, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι 

υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος 

σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς 

διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην 

αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη 

της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενό 

τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά 

ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν 

επισυνάπτονται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   

1 Κάθε υποψήφιος,  για θέσεις της ίδιας ανακοίνωσης,  δικαιούται να υποβάλει 
μία μόνο αίτηση,  στην οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία 
θέσεις.  

2 Υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα 
γνωστικά αντικείμενα,  πρέπει να καταθέτει και αντίστοιχο αριθμό 
φωτοαντιγράφων της αιτήσεως,  δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε 
ένα από αυτά.  

3 Όπου απαιτείται από την παρούσα ανακοίνωση δήλωση προσόντος ή 
ιδιότητας,  αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής,  όταν υπάρχει αντίστοιχη 
ένδειξη,  διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 
8 του ν. 1599/1986. 
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ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ) 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την υπογεγραμμένη αίτησή τους πρέπει να 

υποβάλουν  υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 

ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής 

ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο 

αριθμός και τα  στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας 

οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 

ασφαλιστικών φορέων. Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία 

γέννησης,  πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.  
1)  

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα, τόσο κατά το 

χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο κατά το χρόνο της 

πρόσληψης, ήτοι: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα 

για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα  

αυτό έχει παραγραφεί. 
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γ)  Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και 

για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ)  Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις 

δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 

Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 

της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν  παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά 

το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της 

ποινής. 

 
3. Φωτοαντίγραφο της μεταπτυχιακής − εάν υπάρχει − ή της διδακτορικής 

διατριβής, προκειμένου περί κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

διπλώματος. 

 

4. Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το 

έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με 

αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό 

που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) 

πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό 

βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.         

 

Όπου στην ανακοίνωση ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα 

Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την 

ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά 

(με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω 

όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως 

βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο 

ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο 

τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το 

γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση (Π.Δ. 

50/2001, άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003). Σε 

περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο υποβαλλόμενος τίτλος 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν 

αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να 

ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία 

να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της 

κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση. 

 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

Α. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:  

1. Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία, αντιστοιχία του 

τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική 

κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή 
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2. Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 

αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή  

3. Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο 

Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της 

ανακοίνωσης  τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς 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 διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»] 

 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από 

το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας του άρθρου 10 του π.δ. 

165/2000 (ΦΕΚ149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 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 από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη 

βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.  

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν 

προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό 
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Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 

καθώς και επίσημη μετάφρασή της.  

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου : Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από 

την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1.5.2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 

ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά 

την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.  

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την 

ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 

του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 

«Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 

92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 

95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής, 

εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για 
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την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση 

προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 

για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.  

 

Ισοτιμία  τίτλων σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού Τομέα) που κατέχουν 

πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες 

 Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ν.1735/1987 «σε περίπτωση 

που το ΔΙΚΑΤΣΑ δεν μπορεί να αναγνωρίσει ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ 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 ΑΕΙ της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους 

τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΙ 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 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ».           

        Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ  την οποία κατέχουν πολιτικοί 

πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες,  έχει χορηγηθεί από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π να καθορίζεται η συνάφεια 

του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου,  με πτυχία ΑΕΙ της ημεδαπής τα 

οποία ζητούνται από την ανακοίνωση ως προσόντα πρόσληψης για τις 

προκηρυσσόμενες θέσεις . 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης προς το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ 

και προς το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ή 

πιστοποιητικό  αναγνώρισης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν 

αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο 

ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων 

πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων 

οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.  

 

5. Τίτλοι Μεταπτυχιακών  Σπουδών – Διδακτορικά Διπλώματα 

Οι υποψήφιοι εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, προσκομίζουν τους τίτλους αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Επίσης, προσκομίζουν και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  η 

οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει 

σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή 

β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ,  

για την ισοτιμία του τίτλου που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων. 

 Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα  που χορήγησε 
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τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή της. 

 

Σημείωση:  

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 

αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού 

διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.  Στην 

περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν 

λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

 

6. Άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 
 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών, όπου απαιτείται.  

 

7. Τίτλοι ξένων γλωσσών –Τρόπος απόδειξης 

Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν 

διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ με σήμανση έκδοσης «18.02.2015», το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

8. Γνώση χειρισμού Η/Υ -Τρόπος απόδειξης 

H γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που 

αναφέρονται στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με 

σήμανση έκδοσης «10.03.2015», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας ανακοίνωσης. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω παραρτήματα 

μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω 

της διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών 

φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 

 

9. Εμπειρία για την απόδειξη της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

(Τα Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ως άνω εμπειρίας, 

αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα).  

 

 

 

 

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τυχόν 

πρόσθετα προσόντα πλέον των απαιτούμενων πρέπει  να  προσκομίσουν τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την κατάθεση της αίτησής τους καθώς και 

βιογραφικό σημείωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη 

διαδικασία επιλογής από την αρμόδια Επιτροπή.  

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 

ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή 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 ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-

1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 
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ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων 

που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο 

δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 

την οποία μετέφρασε. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

υπηρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ 

τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 

οποία έχουν επικυρωθεί 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 και Θρησκευμάτων, 

ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

 



 

Σελίδα 26 από 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα 

συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους 

υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά 

προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση τους τίτλους σπουδών, 

βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων 

γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις 

ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η 

διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά 

στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των 

υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των 

επόμενων σταδίων. 

Η Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους 

πίνακες: α) προσληπτέων, β) αναπληρωματικών, γ) αποκλειομένων κατά το 

στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, δ) κληθέντων σε 

συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης για 

τυπικούς λόγους.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΤΟΥ Π.Δ.164/2004 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κώλυμα του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην 

περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την 

υλοποίηση συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 



 

Σελίδα 27 από 40 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 

του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 

εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των νομών Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 

εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην 

εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με τα Ειδικά Παραρτήματα: 

(Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με σήμανση έκδοσης «10.03.2015» και  (Α2) 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ με σήμανση έκδοσης «18.02.2015»], να γίνει 

στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στο Ινστιτούτο Έρευνας & 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) και στο χώρο των ανακοινώσεων των 

δημοτικών καταστημάτων των δήμων Θέρμης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία 

και Βόλου, στον οποίο υλοποιείται το έργο. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης στο φορέα, το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο 

e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από το φορέα και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα 
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της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών 

καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά 

τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα 

δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα καταστήματα της 

οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από 

δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας και αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο. Το 

πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr 

είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), 

που αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατά τα άνω τελευταίας αναρτήσεως 

τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική 

εκτίμηση της Επιτροπής. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή 

με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, 

Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα 

ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), άλλως η 

ένσταση δεν εξετάζεται. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, 

το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.   

Α. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Δ. & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΕΤΑ                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το γνωστικό αντικείμενο/επιστημονική εξειδίκευση της προς πλήρωση 

θέσης.  

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη 

του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής :  

 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

Για τους μισθωτούς  και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται 

η διάρκεια της ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, 

εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία 

να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας. 

 
Απαιτείται επιπλέον: 
 

 Για μεν 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  εμπειρίας. 
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 Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς 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 εμπειρίας. 

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 

δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική 

διάρκεια της εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία 

παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 

εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο 

τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

 (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης και 

    Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 

του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, 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, εναλλακτικά, αντί της 

βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία 

να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 
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 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται 

η διάρκεια της ασφάλισης. 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, ότι πραγματοποίησε   συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και 

έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και 

  Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής 

υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της  

εμπειρίας. 

Σε περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, 

εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία 

να προκύπτουν το είδος κα η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης: 

 Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 

 Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.  

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, τα 

ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα ,οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και τα λοιπά νομικά 

πρόσωπα, όπως ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, ως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών 

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, 

παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: 
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(i) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση 

των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση 

εργασίας είναι υποχρεωτική: 

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, 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.  

(ii) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση 

των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση 

εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, 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. 

(iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου 

χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του 

αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  

 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που 

αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται  

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙΙ του Κεφαλαίου Γ’ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, του κυρίου σώματος της ανακοίνωσης. 

 

 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας  

 
i. Δικαστική Απόφαση 
 

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση 

από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και 

η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 

ii. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα 

 
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να 

ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

προσκομίζει: 

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 

πρόγραμμα ή έργο,  ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του 

υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το 

φορέα, και ο επιστημονικός υπεύθυνος και  

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, 

για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος 

συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή 

ολοκλήρωση του έργου.  

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν  εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια 

της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την ανακοίνωση βασικό ή 
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μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, κατά περίπτωση ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 

άλλη επαγγελματική άδεια (βεβαίωση ιδιότητας μέλους), όπου αυτή απαιτείται.  

  

iii. Διδακτική απασχόληση  

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην 

τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

στην ημεδαπή, πρέπει να προσκομίσουν:  

 

Για την Γ/ΘΜΙΑ και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

 

(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται 

οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε 

το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της 

διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα αυτής [ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο 

ωρών διδασκαλίας]. Η μετατροπή του αριθμού εβδομάδων σε αριθμό μηνών 

γίνεται με το σκεπτικό της ανάλογης εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της 

εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το έτος έχει 12 

μήνες των 25 ημερών ο καθένας, 4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της εβδομάδας 

λογίζεται ίση με 6 ημέρες. Στην ίδια βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται  και το 

πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον 

χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και 

όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη 

βαθμίδα εκπαίδευσης. 
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 (2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική 

απασχόληση η οποία έχει παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα. 

 

Για την  Α/ ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση: 

 

Βεβαίωση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας & Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης) από την οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή. 

Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές 

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού 

Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα. 

 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή 

οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  σε επίσημη 

μετάφραση. Επιπροσθέτως οφείλουν να προσκομίσουν ευκρινές 

φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης, η οποία 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη  (βλ. ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του παρόντος Κεφαλαίου). 

Για τον τρόπο υπολογισμού της διδακτικής απασχόλησης βλ. στην κατωτέρω 

ενότητα «Επισημάνσεις για τον τρόπο υπολογισμού της εμπειρίας – 

Παραδείγματα υπολογισμού μηνών εμπειρίας», περίπτωση 3 «Τύπος 

Υπολογισμού Διδακτικής Εμπειρίας (σε μήνες εμπειρίας)». 

 

iv. Στρατιωτική θητεία 

 
Ως χρόνος  εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει 

κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών 

πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση 
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αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του 

υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια 

της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. 

Όταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη 

επαγγελματική άδεια (βεβαίωση ιδιότητας μέλους), ο χρόνος της παραπάνω 

εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας. 

 

v. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση  του Ο.Α.Ε.Ε.  

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

οφείλουν να προσκομίσουν με την αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από 

την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.  

 

 

 

Τρόπος  υπολογισμού της εμπειρίας 

 

Για τον υπολογισμό της εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο/ επιστημονική 

εξειδίκευση των προκηρυσσομένων θέσεων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

ασφάλισης μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την προκήρυξη 

(βασικού ή μεταπτυχιακού) τίτλου σπουδών. 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο χρόνος 

εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε 

συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Επισημάνσεις για τον τρόπο υπολογισμού της εμπειρίας: 
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α) Αν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) 

προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί 

το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης διά του (25). 

β) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την 

εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, 

υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της 

απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το 

υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ. 

γ) Αν κατά τον υπολογισμό μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο 

ασφάλισης προκύπτει από διαφορετικά διαστήματα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ 

και Δημόσιο) αριθμός ημερών εμπειρίας ίσος ή μεγαλύτερος του ενός μήνα, ο 

υποψήφιος διαιρεί τον αριθμό αυτό διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο 

αποτέλεσμα στο σύνολο των μηνών απασχόλησης. 

δ) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με 

το χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από 

ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 

ε) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ. Στην περίπτωση 

αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του δημοσίου φορέα όπου 

απασχολήθηκε μερικώς.  

  

Παράδειγμα υπολογισμού μηνών εμπειρίας 
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Ο αριθμός των μηνών εμπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται 

είτε 1) με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης είτε 2) με βάση τη χρονική 

περίοδο ασφάλισης. 

1) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τον αριθμό των ημερών 

ασφάλισης 

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει 

από ημέρες ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας διαιρώντας το 

σύνολο των ημερών ασφάλισης διά του 25. 

Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτουν συνολικά 1.060 ημέρες 

ασφάλισης για εργασία που παρείχε ο υποψήφιος σε διάφορους εργοδότες. Για 

να υπολογιστούν οι μήνες ασφάλισης γίνεται η διαίρεση:  1.060 : 25 = 42,4  και 

στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται μόνο το ακέραιο μέρος του 

αποτελέσματος της διαίρεσης, δηλαδή το  42 , που αφορά πλήρεις μήνες 

απασχόλησης. 

2) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης 

Οι ασφαλισμένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ, για τους οποίους 

η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 

χρονικής περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας 

την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από την επομένη της αντίστοιχης 

ημερομηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης. 

Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΟΑΕΕ προκύπτει χρονική περίοδος ασφάλισης 

του υποψηφίου από 17/05/1998 έως 11/04/2003. Για να υπολογιστούν οι μήνες 

ασφάλισης αφαιρούμε: 

 

από το: 12 – 4 – 2003 (Επομένη ημέρας λήξης – Μήνας λήξης – Έτος λήξης) 
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το:   
17 – 5 – 1998 (Ημέρα έναρξης – 

Μήνας 

έναρξης 
– Έτος έναρξης) 

Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ημέρες έναρξης από τις ημέρες λήξης, 

μετατρέπουμε 1 μήνα λήξης σε 30 ημέρες (άρα ο μήνας λήξης από 4 γίνεται 3) και 

προσθέτουμε τις 30 ημέρες στις υπάρχουσες ημέρες λήξης, δηλαδή:  12 + 30 = 

42  Στη συνέχεια, και προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αφαίρεση και στο 

πεδίο των μηνών, μετατρέπουμε 1 έτος λήξης σε 12 μήνες (άρα το έτος λήξης 

από 2003 γίνεται 2002) και προσθέτουμε τους 12 μήνες στους εναπομείναντες 

μήνες λήξης, δηλαδή:  3 + 12 = 15 . Οπότε, τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε: 

 

από το: 42 – 15 – 2002 

το:   17 – 05 – 1998 

Όπως προκύπτει από την αφαίρεση, η διάρκεια της ασφαλισμένης απασχόλησης 

ισούται με 4 έτη, 10 μήνες και 25 ημέρες, δηλαδή:  48 + 10 = 58 μήνες και 25 

ημέρες  . Όμως στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται μόνο ο ακέραιος αριθμός 

των μηνών, δηλαδή το  58 .  

1) Τύπος Υπολογισμού Διδακτικής Απασχόλησης (σε μήνες εμπειρίας) 

 

 

 

   

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών   

Πλήρες ωράριο που προβλέπεται για 
τη θέση αυτή ανά εβδομάδα 

6 ημέρες/ εβδομάδα   x 
25 ημέρες/ μήνα 

Ι) Μήνες Εμπειρίας = 

Ένας εκπαιδευτικός μήνας =      4     =                                     =        εβδομάδες 
6 ημέρες/ εβδομάδα 

25 ημέρες/ μήνα 1 

6 

25 

6 
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Σε περιπτώσεις που δεν δίνεται στη βεβαίωση ο συνολικός αριθμός διδακτικών 

ωρών αλλά ο αριθμός διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα και ο αριθμός 

ημερολογιακών μηνών απασχόλησης ο τύπος υπολογισμού γίνεται:  

 

  

 

 

 

 

Προσοχή σε υπερβάσεις του πλήρους ωραρίου (στον ίδιο ή διαφορετικούς 
φορείς) 
 

 

Αριθμός διδακτικών ωρών  ανά εβδομάδα 

 Πλήρες ωράριο που προβλέπεται για 
τη θέση αυτή ανά εβδομάδα 

 

Μήνες απασχόλησης x 
ΙΙ) Μήνες Εμπειρίας = 


