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Άστρος, 06/02/2009 

Αρ. Πρωτ.: 29 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Πλήρωσης έξι (6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που εδρεύει στο Άστρος Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 
3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. (Προκειμένου για 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). 

3. Την υπ’ αριθ. 182142/28-04-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί 
ένταξης της πράξης «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-
Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία Φ.Δ.» Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000 – 2006 και τις υπ’ 
αριθ. 127636/31-03-2006, υπ’ αριθ. 102119/16-03-2007, υπ’ αριθ. 108029/17-09-2007 και υπ’ 
αριθ. 126779/16-12-2008 τροποποιήσεις αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
και συγκεκριμένα το Υποέργο «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
– Υγροτόπου Μουστού. 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και του Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ Β’ 747/21-06-2006). 

5. Την απόφαση καθορισμού θέσεων και προσόντων του προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
1/24-01-2009 Πράξη συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, 

 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών και υπηρεσιών του. Το προσωπικό θα 
προσληφθεί για την υλοποίηση του έργου «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους 
Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία Φ.Δ.», που υπάγεται στο Μέτρο 8.1 του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μηνών. 

 
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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Οι θέσεις κατά ειδικότητα και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες: 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια 

ΔΕ Ειδικών Δασικής 
Προστασίας 
(Δασοφυλάκων) 

6 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Ειδικού Δασικής 
Προστασίας ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

β) Δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνικό ή 
επαγγελματικό 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Α) Σε περίπτωση που δεν 
καθίσταται δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων από υποψηφίους 
με τα προαναφερόμενα 
προσόντα επιτρέπεται ο 
διορισμός με: 

α) Οποιοδήποτε τίτλο 
δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/1983 ή άλλο ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής   

β) Δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνικό ή 
επαγγελματικό    

γ) Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών σε καθήκοντα 
δασοφύλακα. 
 
 

Έξι (6) μήνες 
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Β) Σε περίπτωση που δεν 
καθίσταται δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων από υποψηφίους 
με τα προαναφερόμενα  
προσόντα επιτρέπεται ο 
διορισμός με: 

α) Οποιοδήποτε τίτλο 
δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/1983 ή άλλο ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β) Δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνικό ή 
επαγγελματικό 

 
 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση). 
 
 
  
Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού, Άστρος Αρκαδίας Τ.Κ: 22 001, τηλ. 27550-22021, εντός  προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αρκαδίας ή της ανάρτησής της στο κατάστημα 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας, εφόσον η 
ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21  
Ν.2190/1994). 
 
 
 
Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά 
επικυρωμένα: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού.  
Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό 
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πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό. 

Διευκρίνιση:  
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο 
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :  

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo 
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης    ή    

Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό 
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη 
διπλωματούχος.   
 

3. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.  
 
 
4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται),  
 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 
1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία: 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισής του. 
 
2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία 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 δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης 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 εξειδικευμένης εμπειρίας και μία 
τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια 
της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα: 
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή 

δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία 
στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι 
μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να 
απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού. 

 
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 
 
1β. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα: 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του 
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αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η 
χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 
2β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του 
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

 
3β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισής του. 
• Υπεύθυνη δήλωση,  χωριστή από την αίτηση,  κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε 

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 της εμπειρίας. 
 
Όταν η εμπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, 

δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει : 
   (1) 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.  
   (2) 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. 
    (3) 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 στο εξωτερικό, θα 
πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
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περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 
πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό 
δικαστική συμπαράσταση.  

 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου 
ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός 
(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία 
απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

 

7. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η 
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  

 

8. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης 
και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το 
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία 
να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα. 

 
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους  

που έχουν ανήλικα τέκνα. 
 
10. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους 

κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης  ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006).  Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο 
πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση 
Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και 
απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα 
(άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006). 

 
 
11. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:  

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και  για τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής 
ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  - 
Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη 
κλίμακα. 

 

12. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι                                                                      
εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. 
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως   
ο ρίζεται   στο   κεφάλαιο    Β΄  το υ   παρό ντο ς,   απαιτείται  η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης 
κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998). 
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     ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  
α) Της αλλοδαπής  

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

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το 
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή 
που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 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.  

 
β) Της ημεδαπής  
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης 
τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή 
σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που 
εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε 
το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την 
προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθ. 8 παρ. 4             
ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς 
και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά 
την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της 
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) 
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 
παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που 
επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.  

 
 
 
 Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 

Υγρότοπου Μουστού 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Χατζηγιάννης Γεώργιος 
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