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Άστρος, 22/10/2007 

Αρ. Πρωτ.: 204 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Πλήρωσης μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, που εδρεύει στο Άστρος Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Tις 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-
Υγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ» Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000 – 2006 και τις υπ’ 
αριθ. 127636/31-03-2006, υπ’ αριθ. 102119/16-03-2007 και υπ’ αριθ. 108029/17-09-2007 
τροποποιήσεις αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα το 
Υποέργο «Έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου 
Μουστού. 

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

5. Την απόφαση ανακοίνωσης επαναπροκήρυξης μίας (1) θέσης Γραμματείας ΠΕ, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2/31-07-2007 Πράξη συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής 
ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του έργου «Έργα διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», που 

 
    

 
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 
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υπάγεται στο Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) 
έτους και δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του προγράμματος. 
 
 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

ΠΕ Γραμματειακής 
υποστήριξης 
(ΠΕ Διοικητικό-
Οικονομικό) 

1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα 
Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ( από 1998 
μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
ή Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών με 
κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με 
κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων     
( πρώην Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων       
( Marketing) ή Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και 
Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών 
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή  
Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
ή Οικονομικής Επιστήμης ή 

Ένα (1) έτος με 
δυνατότητα 
παράτασης έως την 
λήξη του 
προγράμματος. 
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Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Οικονομικών Επιστημών ή 
Οικονομικών Επιστημών με 
κατευθύνσεις: α) Αγροτικής 
Οικονομίας είτε β) 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(από το 2006 μετονομάστηκε 
σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Περιφερειακής Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή 
Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ε.Α.Π. ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

Ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα 
Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Βαλκανικών Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών ή 
Δημόσιας Διοίκησης ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών  
Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή 
Διοίκησης Τεχνολογιών ή 
Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας ή Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Πόρων και 
Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας 
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή 
Κοινωνικής Πολιτικής ή 
Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
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ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή 
Μεσογειακών Σπουδών ή 
Νομικής ή Πολιτικής 
Επιστήμης ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας ή 
Πολιτικών Επιστημών ή 
Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων ή 
Πολιτικών Θεσμών και 
Διεθνών Σχέσεων (από το 
2006 μετονομάστηκε σε 
Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων) ή 
Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ε.Α.Π. ΑΕΙ ή ΠΣΕ 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.   
 
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα:  
Ι. επεξεργασία κειμένου 
ΙΙ. υπολογιστικά φύλλα 
ΙΙΙ. υπηρεσίες διαδικτύου  
 
3. Καλή γνώση της αγγλικής 
ή γαλλικής ή γερμανικής ή 
ιταλικής γλώσσας. 
 
4. Εμπειρία τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών στην 
παρακολούθηση, διαχείριση 
και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της Ε.Ε. 
 
-Σε περίπτωση που δεν 
βρεθούν υποψήφιοι με το 
προσόν της εμπειρίας 
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι 
και χωρίς αυτό. 
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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), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν 
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.  6).  
  
 
 
Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 
• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού 

εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι 
έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός 
των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας  
προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά 
κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.). 

 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά του βαθμού 
εντοπιότητας ως ακολούθως.  

 Προτάσσονται κατά σειρά:  

α)  ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των Δήμων ή των Κοινοτήτων του Νομού Αρκαδίας και του Νομού Λακωνίας (α’ 
βαθμός εντοπιότητας) 

β)  ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα) 
 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

 Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  
      με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
1. Χρόνος  Ανεργίας 
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας                    
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα 
(12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 

1000

50
Σημείωση: : Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας, 
υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. 
Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί 
τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος 
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ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα 
ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε 
διαδικασία  πρόσληψης εποχικού προσωπικού. 
 
Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ θεωρείται 
ως χρόνος εμπειρίας  και όχι ανεργίας.          
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο                                       50       
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο                                              50 
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο 
ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).     
     
 
3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων. 
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα                                                30 
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο                                        50 
 
 
4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται 
από την ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ  
και ΔΕ. 
α.  Για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες 
του βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία  
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20. 
β.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του  
βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία  
πολλαπλασιάζονται με  τον αριθμό 10. 
 
 
5. Ηλικία. 
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών      
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την           
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος  
γέννησης,  ανά έτος.   
 
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών 
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την  
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος  
γέννησης, ανά έτος. 

3

2

  
   
6. Εμπειρία (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται  
                          ως προσόν από την ανακοίνωση). 
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας                             30 
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη 
     ανά μήνα εμπειρίας                     5 
 
Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες 
μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω 
καθεξής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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• Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει 

χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής 
βαθμολόγησης. 

• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 
βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, 
συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). 

• Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το 
κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 
μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της 
οικογένειας.  

• 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 του τίτλου 
σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις 
για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. 

• Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες  ως προσόν  η 
εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία 
εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το  κριτήριο του τίτλου σπουδών (παρ.12 
άρθρο 21 Ν.2190/1994, όπως ισχύει). 

• Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το 
τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) 
ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της 
ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο 
χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο 
υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών, παραμένει σταθερός 
ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου από της 
αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την παρέλευση των 20 ημερών, χωρίς 
βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του 
προσλαμβανομένου. 

Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης 
υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των 
προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού 
των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 
παρ. 6 Ν. 3260/2004). 

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.  164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους.  

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 
3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα 
ίδια αρνητικά αποτελέσματα. 

 Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, 
όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 
164/2004 

Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες για την 
πρόσληψη του προσωπικού τους υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/94, εφαρμόζονται και οι 
σχετικές με τα κωλύματα και τις απαγορεύσεις διατάξεις του Π.Δ. 180/2004.  

 
 
 



 8

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα 
Α.Ε., Άστρος Αρκαδίας 22001, τηλ. 27550-24000/24001 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 και του Νομού Λακωνίας ή της ανάρτησής της 
στο κατάστημα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. στο Άστρος Αρκαδίας και στο χώρο 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας και του 
Δήμου Οινούντος Νομού Λακωνίας, 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 (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο 

ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).  Σε κάθε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη 
φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό. 

 
Διευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσημο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την 
οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, 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 από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε 
περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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.  Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται),  
 

Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 
 
1. 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 
αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η 
χρονική διάρκεια της παροχής της. 
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2. 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. 

 
3. 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. 
 

4. 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 
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.  
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5. 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 

 
6. 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.  

 
7. 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. 

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

που έχουν ανήλικα τέκνα. 
 
9. 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). 

 
10. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:  
 
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για 
την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της 
προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του 
"Σ.Α.Ε.Ι.",  σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 
του Συμβουλίου της Ε.Ε.),  που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων. 
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για 
την ισοτιμία, αντιστοιχία  και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών  μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν 
και γίνονται δεκτοί. 
 
11. 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   
ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται  η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης 
κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998). 
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12.   Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης  
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) 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: 
 α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13του 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 τώρα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, 
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής 
πιστοποιητικά: 
 
Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου 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. 

• CERIFICATE 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. 

 
 
B) ΓΑΛΛΙΚΑ 
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:  
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Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE – SORBONNE B2. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
 
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:  
Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• ZERTIFICAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) του Ινστιτούτου Goethe. 
• ZERTIFICAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
 
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:  
Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. Β2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
Επίσης: 
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το 
επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Δ΄ - Υποβολή 
Δικαιολογητικών της Ανακοίνωσης. 
 
 
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών 
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ.347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
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13. Πιστοποιητικό γνώσης Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα επεξεργασίας 
κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.  

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 Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (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 (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή της ονομασίας της ICT Hellas 
A.E.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 

                 στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  

 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή 
τους και είναι τα εξής: 
α) ECDL Ελλάς Α.Ε.  

• ECDL Core Certificate 
• ECDL Start Certificate 
• ECDL Progress Certificate 
 

β) Vellum Global Educational Services 
• 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) 
 

δ) ICT Hellas A.E. ή ICT Europe 
• ICT Intermediate A 
• ICT Intermediate B 
• ICT Intermediate C 
 

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

στ) ACTA A.E. 
• Certified Computer User (CCU) 

 
ζ) SKILLS A.E. 

• Basic I.T. Standard 
• Basic I.T. Thematic  
• Basic I.T. Core 
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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. Ο υποψήφιος,  όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο 
φορέα που διορίζεται.  
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λ.π.) δεν γίνονται 
δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2007 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.,  
(Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/5184/28.2.2006)  με την εξής ονομασία: 

      α) ECDL Start ή ECDL Core 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 από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

2) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 

3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται 
αθροιστικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον και σχετική βεβαίωση του οικείου 
τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από την οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω μαθήματα εμπίπτουν στην 
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

4) Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον 
ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων 
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.  

 
 
 

     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.  
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου 
περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας,  τίτλοι που  
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 
επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 
προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα 
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού 
φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται 
με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986. 

 

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 άρθρο  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.  

 
 
 
Ε΄.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς 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 του Νομού Αρκαδίας και του Νομού Λακωνίας, εφόσον εκδίδονται.  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα 
Α.Ε. στο Άστρος Αρκαδίας και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας και του Δήμου Οινούντος Νομού Λακωνίας, συντασσομένου κατ' 
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  
 
 
ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, 
συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
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Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή 
τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ 
(40) €. 
 
 
 Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 

Υγρότοπου Μουστού 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Χατζηγιάννης Γεώργιος 
 


