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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23495
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ιν−
στιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
για την εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/

Α΄/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δη−
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα−
τισμός της Διοίκησης−Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11−5−2015) και ισχύει.

2. Τα άρθρα 23 και 24 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α΄/ 
10−02−2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ−
μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

3. Τον N. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/2004) «Αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
Τουρισμού», όπως ισχύει.

4. Τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρ−
θωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 22 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30−7−2014) 
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορ−
φές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

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

7. Το άρθρο πρώτο, της παρ. Ζ, υποπαραγράφου Ζ.5, 
παρ. 2 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγο−
ντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Με−

σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−11−2012).

8. Το άρθρο 39 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη−
γίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργει−
ακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/
ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 
2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δη−
μοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/9−11−2015).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα».

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

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

12. Το άρθρο 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων… Μετονομασία… του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22−9−2015).

13. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015).

14. Την υπ’ αριθμ. 12315/30−10−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός Σπουδών των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΤΕΚ» 
(ΦΕΚ 2156/Β΄/7−11−2007).
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15. Την υπ’ αριθμ. 2/106902/0022/10−12−2013 κοινή από−
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών «Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών 
ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευ−
σης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» 
(ΦΕΚ 3276/Β΄/23−12−2013).

16. Την υπ’ αριθμ. 16701/28−7−2014 Κ.Υ.Α. του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και της Υπουργού Τουρισμού «Ίδρυ−
ση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107/Β΄/
31−7−2014).

17. Την υπ’αριθμ. 21076/13−10−2015 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Eσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου 
αριθμού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού 
για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Εκπαιδευτικών 
Μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (ΑΣΤΕ−ΙΕΚ) εκπαιδευτικής περιόδου 2015−
2016» (ΦΕΚ 2275/τ.Β΄/21−10−2015, ΑΔΑ: ΩΝ834653Ο7−ΛΚ9).

18. Την υπ’ αριθ. 16994/11−8−2015 απόφαση της Αναπλ. 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρι−
σμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016».

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 23061/10−11−2015 Ορθή Επα−
νάληψη της υπ’ αριθμ. 22650/4−11−2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κα−
τανομή εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού και διοικη−
τικού−βοηθητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την 
εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016 στις Ανώτερες Σχολές 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και Ινστιτούτα Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονο−
μίας Ανάπτυξης και Τουρισμού»

20. Το υπ’ αριθμ. 17292/17−8−2015 αίτημα του Υπουργού 
Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προς 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης και Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με 
την πρόσληψη 128 ατόμων για το εκπαιδευτικό έτος 
2015−2016

21. Τις ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εκ−
παιδευτική περίοδο 2015−2016, όπως αποτυπώνονται στο 
με αριθμ. πρωτ. 1310/21−10−2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που ορίζεται 
στο υπό 17 στοιχείο, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της 
επιλογής, συνολικά 84 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσω−
πικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ 
(8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού ως εξής:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ
ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο  (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ) 
Μια  (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μια  (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Τρεις  (3)  θέσεις ωρομίσθιων Tουριστικών Επιχει−

ρήσεων (ΤΕ)
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής 

Τέχνης (ΔΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 12 άτομα
ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Δύο  (2)  θέσεις ωρομίσθιων Tουριστικών Επιχει−

ρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (ΤΕ) 
Δύο (2)  θέσεις ωρομίσθιων Tουριστικών Επιχει−

ρήσεων με έμφαση στο Front Office ή/
και Housekeeping 

Μία (1)  θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)
Τέσσερις (4)  θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα
ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μια (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία (1)  θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχει−

ρήσεων (ΤΕ)
Δύο  (2)   θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης 

(ΔΕ)
Μία (1)  θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχεια−

κών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 7 άτομα
ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί 
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρή−

σεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά (TE)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρή−

σεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (TE)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφί−

μων (ΤΕ)
Δύο  (2)  θέσεις ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής 

Τέχνης (ΔΕ)
Τέσσερις (4)  θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία  (1)   θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
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Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Τρεις  (3)   θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επι−

χειρήσεων (ΤΕ) 
Τρεις  (3)   θέσεις ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής 

Τέχνης (ΔΕ)
Τέσσερις  (4)  θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 14 άτομα
ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Δύο  (2)   θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχει−

ρήσεων (ΤΕ) 
Τρεις  (3)   θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

  ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα
ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
Μία  (1)  θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Δύο  (2)   θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχει−

ρήσεων (ΤΕ) 
Τρεις  (3)   θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης 

(ΔΕ)
Μία  (1)   θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχεια−

κών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

 ΣΥΝΟΛΟ: 9 άτομα
ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ)
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία  (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)
Μία  (1)   θέση ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχει−

ρήσεων (ΤΕ) 
Τρεις  (3)  θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

  ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 84 άτομα

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΚ 

Τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Οικο−
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανά κατηγορία και 
ειδικότητα έχουν ως εξής: 

Β.1.1. Εκπαιδευτικοί Οικονομικών (ΠΕ)

Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Οικονομικών Επιστη−
μών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση τις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ή Οργάνωσης και Δι−
οίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λο−
γιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομά−
στηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) ή Ναυτιλιακών 
Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 

Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομι−
κών Μαθηματικών (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής 
Επιστήμης) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ε.Α.Π. ή Διοι−
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή πτυχίο Δημόσιας 
Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύν−
σεις) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) της ημεδαπής 
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 
και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία 

Β.1.2. Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής και ένα έτος (1) τουλάχιστον διδακτική 
εμπειρία. 

Β.1.3. Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής και ένα (1)έτος τουλάχιστον διδακτική 
εμπειρία. 

Β.1.4. Εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι−
κότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον 
διδακτική εμπειρία. 

Β.1.5. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Τουριστι−
κών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) 
επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) 
έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική.

Β.1.6. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων με 
έμφαση στα Επισιτιστικά / με έμφαση Front Office ή/
και Housekeeping (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Τουριστι−
κών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) 
επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) 
έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική. 

Β.1.7. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων με 
έμφαση στα Ξενοδοχειακά (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Τουριστι−
κών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή (3) 
επαγγελματική προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) 
έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική. 

Β.1.8. Εκπαιδευτικοί Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕ)

Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών ή Διατροφής ή Διατροφής και 
Διαιτολογίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής και τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον 
πρέπει να είναι διδακτική. 

Β.1.9. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα 
Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 
στην ειδικότητα Μαγειρικής τέχνης της ημεδαπής ή 
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ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγ−
γελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης 
τεχνικής επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο 
Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου 
σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ΄ Γυ−
μνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία, από 
την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική. 

Β.1.10. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)

Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα 
Ζαχαροπλαστικής ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 
στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ημεδαπής ή ισό−
τιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελμα−
τικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης 
τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής 
ή πτυχίο Ζαχαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ 
διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι του−
λάχιστον Γ΄ Γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) 
προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος να είναι 
διδακτική.

Β.1.11. Εκπαιδευτικοί Ξενοδοχειακών και Επισιτιστι−
κών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα 
Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με 
πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής 
ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλ−
λοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής 
Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώ−
τερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής 
ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής 
Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπου−
δών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου 
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντί−
στοιχης ειδικότητας και τριετή (3) προϋπηρεσία, από 
την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική. 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Προκειμένου ο υποψήφιος να έχει δικαίωμα υποβο−
λής αίτησης, θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της 
θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση. 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα 
προσληφθεί δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του 
μόνο σε μία θέση.

3. Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) 
λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και 
μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε 
συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για 

την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσλη−
ψης. Ειδικότερα, η επαγγελματική προϋπηρεσία θα 
υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το 
ένα εξάμηνο κατ’ έτος. Η διδακτική εμπειρία θα λαμ−
βάνεται υπόψη και θα μοριοδοτείται μόνον εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί σε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θα λογίζεται ως 
πλήρες έτος όταν πρόκειται για εξάμηνη απασχόληση 
για αναπληρωτές με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 120 
ώρες ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας για αναπλη−
ρωτές με μειωμένο ωράριο.

4. Η συνάφεια της ανωτέρω προϋπηρεσίας κρίνεται 
από τις κατά τόπους Τριμελείς Επιτροπές του Κεφα−
λαίου ΣΤ΄.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, για 
την επιλογή θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ανεργίας με 
σειρά αυτού που έχει το μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας. 
Εάν υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία τότε θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών 
(αρχαιότερος). Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού 
τίτλου σπουδών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που 
έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

6. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την 
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία 
(Π.δ. 299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο 
κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

7. Οι εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου δύναται 
να λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο. 
Κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινή και 
απογευματινή βάρδια γίνεται με βάση τις ανάγκες του 
εκάστοτε Εκπαιδευτηρίου. 

8. Η Διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου διατηρεί το δικαί−
ωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να μεταβάλει τον 
αριθμό των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου εκ−
παιδευτικού οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού 
έτους, χωρίς καμία συνέπεια του Υπουργείου, εάν υπάρ−
ξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του 
εκάστοτε Εκπαιδευτηρίου.

9. Η Διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου διατηρεί το δι−
καίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας σε εκ−
παιδευτικό που έχει ήδη προσληφθεί σε περίπτωση 
διαπίστωσης πλαστού δικαιολογητικού που υπεβλήθη 
κατά την πρόσληψη και να προβεί στις προβλεπόμενες 
νόμιμες ενέργειες.

10. Ο Υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει την 
επισυναπτόμενη αίτηση του Παραρτήματος (ΙΙ) και να 
απαριθμήσει διεξοδικά τα υποβληθέντα δικαιολογικά τα 
οποία δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη μοριοδότηση.
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Σημειώνεται ότι:
1. Οι βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας προκει−

μένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις 
ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριο 
έως Ιούνιο). 

2. Εντός του ιδίου εκπαιδευτικού έτους (Σεπτέμβριο 
έως Ιούνιο) μοριοδοτείται μόνο μία προϋπηρεσία επαγ−
γελματική ή διδακτική.

3. Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμ−
βάνεται υπόψη και μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω μόνο 
εφόσον είναι συναφής με την ειδικότητα για την οποία 
έχει υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.

4. Η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε φροντιστηριακούς Ορ−
γανισμούς λογίζεται ως διδακτική και μοριοδοτείται ανάλογα. 

5. Πτυχία για τα οποία δεν απαιτείται βεβαίωση Παι−
δαγωγικής Επάρκειας από ΑΣΠΑΙΤΕ είναι τα εξής: 

Α. των κάτωθι Τμημάτων ΑΕΙ: 
1. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
2. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
3. Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προ−

δημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

4. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
5. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
6.  Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστη−

μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Β. της Σχολής Νηπιαγωγών
Γ. της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Δ. των καθηγητικών Σχολών. Δηλαδή:
1. Φιλολογίας
2. Θεολογίας

3. Μαθηματικών
4. Φυσικών
5. Γαλλικής Γλώσσας
6. Αγγλικής Γλώσσας
7. Γερμανικής Γλώσσας
8. Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
9. Φυσικής Αγωγής
10. Οικιακής Οικονομίας 
11. Μουσικής
12. Θεατρικών Σπουδών
13. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
14. Ιταλικής Γλώσσας
15. Ισπανικής Γλώσσας
16. Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μη−

χανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ, 
Ε. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις 

επιστήμες της αγωγής.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ε.1. Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης και Επιλο−
γής Υποψηφίων

1. Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η 
μοριοδότηση τους και η κατάρτιση πινάκων ανά προκη−
ρυσσόμενη ειδικότητα ανά Ι.Ε.Κ. κατά αξιολογική σειρά 
και η επιλογή όσων προσλαμβάνονται θα πραγματοποι−
ηθεί από τριμελείς Επιτροπές, τα μέλη των οποίων θα 
ορισθούν με απόφαση του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως κατωτέρω:

i. Τριμελής Επιτροπή Πελοποννήσου για τους υποψη−
φίους του ΙΕΚ Πελοποννήσου. 

ii. Τριμελής Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης για τους υπο−
ψηφίους του ΙΕΚ Ηρακλείου.
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iii. Τριμελής Επιτροπή Θεσσαλονίκης για τους υποψη−
φίους του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.

iv. Τριμελής Επιτροπή Ρόδου για τους υποψηφίους 
του ΙΕΚ Ρόδου. 

v. Τριμελής Επιτροπή Κέρκυρας για τους υποψηφίους 
του ΙΕΚ Κέρκυρας.

vi. Τριμελής Επιτροπή Αλεξανδρούπολης για τους 
υποψηφίους του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

vii. Τριμελής Επιτροπή Γαλαξιδίου για τους υποψηφί−
ους του ΙΕΚ Γαλαξιδίου.

viii. Τριμελής Επιτροπή Αναβύσσου για τους υποψηφί−
ους του ΙΕΚ Αναβύσσου.

Με την απόφαση ορισμού των μελών ως άνω επιτρο−
πών θα οριστεί για κάθε επιτροπή και ο Γραμματέας 
με τον αναπληρωτή του. 

2. Οι Τριμελείς Επιτροπές των Ι.Ε.Κ. αφού παραλάβουν 
τις αιτήσεις των λοιπών υποψηφίων μοριοδοτούν τα 
προσόντα καθενός έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο κεφάλαιο “ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΩΝ” της παρούσης απόφασης και συντάσσουν πίνακες 
ανά προκηρυσσόμενη θέση στους οποίους συμπεριλαμ−
βάνονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων όλοι οι υποψήφιοι 
ανά ειδικότητα. 

3. Υποψήφιος που έχει υποβάλλει αίτηση για περισ−
σότερες από μία θέσεις θα περιλαμβάνεται σε όλους 
τους πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων για τις οποίες 
υπέβαλε αίτηση, θα προσληφθεί όμως μόνο σε μία από 
τις αιτηθείσες θέσεις με βάση την σειρά προτίμησης 
που θα έχει δηλώσει στην αίτησή του. 

4. Οι πίνακες και τα πρακτικά των ανωτέρω επιτρο−
πών θα υποβληθούν για επικύρωση στον Αναπλ. Γενικό 
Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μετά 
την επικύρωσή τους επιστρέφονται στους Διευθυντές 
των ΙΕΚ, οι οποίοι θα προβούν σε ανάρτηση των πινά−
κων, με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης, θέτοντας στους 
υποψηφίους τριήμερη προθεσμία για υποβολή τυχόν 
ενστάσεων. Μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων 
ο Διευθυντής του κατά τόπο αρμόδιου ΙΕΚ διαβιβάζει 
τις ενστάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση Τριμε−
λή Επιτροπή για εξέτασή τους. Μετά την εξέταση των 
ενστάσεων οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό με τη 
γνωμοδότησή τους επί των ενστάσεων, το οποίο, με 
ευθύνη των Διευθυντών, υποβάλλεται, δια της Διεύθυν−
σης Διοικητικού του Υπουργείου, στον Αναπλ. Γενικό 
Γραμματέα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προ−
κειμένου με απόφασή του να αποφανθεί οριστικά για 
την απόρριψη ή αποδοχή κάθε ένστασης. 

5. Οι ως άνω Τριμελείς Επιτροπές απορρίπτουν τις 
αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλ−
λει το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
και των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του 
Ν. 1599/1986, όπως ακριβώς αυτές προβλέπονται στην 
παρούσα προκήρυξη. 

Αιτήσεις υποψηφίων με ελλιπή ή μη γνήσια δικαιολο−
γητικά ή που δεν προκύπτουν από αυτές τα απαιτού−
μενα στοιχεία για την αξιολόγησή τους, απορρίπτονται. 
Η κατά τόπο αρμόδια Τριμελής Επιτροπή προσλήψεων 
μπορεί με ειδική αιτιολόγηση να απορρίπτει αιτήσεις 
υποψηφίων, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πει−
θαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια 
όργανα για αντισυμβατική συμπεριφορά. Υποψήφιοι των 
οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται περιλαμβάνονται με 

τη σχετική αιτιολογία σε χωριστή ενότητα του πίνα−
κα κάθε ειδικότητας με την ένδειξη ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

6. Αρμοδιότητα των ανωτέρω Επιτροπών είναι επι−
πλέον και να κοινοποιούν υποχρεωτικά στους υποψη−
φίους που έχουν υποβάλει ένσταση, την Απόφαση του 
Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού όσον αφορά στην αποδοχή ή απόρριψη της 
ένστασής τους, όπως επίσης και να απαντούν επί αι−
τήσεων υποψηφίων για θέματα που αφορούν στη δια−
δικασία επιλογής.

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστά−
σεων οι αρμόδιοι Διευθυντές ΙΕΚ καλούν για πρόσληψη 
τους υποψηφίους ανά ειδικότητα, αρχής γενομένης από 
αυτόν που έχει καλύτερη σειρά εγγραφής στον πίνακα 
της ειδικότητας έως ότου καλυφθούν οι προκηρυχθεί−
σες θέσεις. 

8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να προσληφθεί μόνο σε 
μία από τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις. 

9. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
διατηρεί το δικαίωμα μετά την επιλογή των υποψη−
φίων να μην καλέσει τους επιλεγέντες για ανάληψη 
υπηρε σίας λόγω αδυναμίας λειτουργίας τμήματος ή 
τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο επιλεγείς μπορεί με 
ένστασή του προς την αρμόδια Επιτροπή να ζητήσει 
την πρόσληψή του σε επόμενης προτίμησής του θέση. 

10. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για τα ΙΕΚ θα προ−
σληφθούν για το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ή και για 
τα δύο εξάμηνα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 
Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημε−
ρομηνία έναρξης της διδασκαλίας του/των μαθήματος/
μαθημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο εβδομαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος ΙΕΚ, 
που έπεται ή συμπίπτει της ημερομηνίας υπογραφής 
του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι προσληφθέντες υπο−
χρεούνται να διενεργήσουν τις επόμενες πρώτες επα−
ναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν μετά 
την λήξη της σύμβασης τους. Σε αντίθετη περίπτωση, 
θεωρείται ότι έχουν εκτελέσει πλημμελώς τα καθήκοντά 
τους και θα αποκλείονται από την επιλογή σε επόμε−
νες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

11. Επιλεγέντες υποψήφιοι οι οποίοι δε θα θελήσουν 
για οποιοδήποτε λόγο να προσληφθούν, θα πρέπει να το 
δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωσή τους, και θα αναπληρώ−
νονται αυτοδίκαια από τους επόμενους κατ’ αξιολογική 
σειρά υποψηφίους του πίνακα κατάταξης που έχει επι−
κυρωθεί από τον Αναπλ. Γενικό Γραμματέα Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται νεότερη 
απόφασή του.

12. Αν μετά την πρόσληψη των υποψηφίων που πε−
ριλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης προκύπτουν 
κενές θέσεις, ο αρμόδιος Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται 
να εισηγηθεί στον Αναπλ. Γενικό Γραμματέα Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού την πρόσληψη υποψηφίων 
χωρίς επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία, αν 
κατά την κρίση της από τα συνημμένα στην αίτηση των 
υποψηφίων δικαιολογητικά, προκύπτει ότι έχουν την 
ικανότητα να διδάξουν συγκεκριμένο μάθημα υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών 
στην κατηγορία της κενής θέσης. 

13. Σε περίπτωση περαιτέρω έλλειψης υποψηφίων για 
την πλήρωση των θέσεων από τους πίνακες κατάταξης 
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με τις διαδικασίες της παρούσας προκήρυξης, όπως 
επίσης και στην περίπτωση κένωσης θέσης κατά τη 
διάρκεια της σχολικής περιόδου που δεν δύναται να 
πληρωθεί κατά τη διαδικασία της παραγράφου Ε.1.12. 
από τους επόμενους κατά αξιολογική σειρά του πίνακα 
κατάταξης υποψηφίους, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εκπαιδευτική ευρυθμία, αυτές θα πληρούνται με απευ−
θείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφερομένων από την αγο−
ρά εργασίας, με σχετική απόφαση του Αναπλ. Γενικού 
Γραμματέα Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση 
Διευθυντή Ι.Ε.Κ. και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν 
τα τυπικά προσόντα (βασικό πτυχίο) χωρίς όμως να 
απαιτείται εμπειρία διδακτική ή επαγγελματική. Όσοι 
προσληφθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ της πα−
ρούσας. 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθα−
γένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, 
Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.

2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χω−
ρών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώ−
ση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με 
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ 
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα−
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από 
το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα απο−
δεικνύονται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώ−
σει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες 
συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ει−
δικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη 
θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Δεν 
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσε−
ων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα 
τους.

4. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή 
ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠΔΔ, 
ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς 
και ΝΠΙΔ, των οποίων τη Διοίκηση ορίζει το δημόσιο, 
άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή 
συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και 
θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων που 
θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής εκπαιδευτικών. 

5. Να μην υπάρχει κώλυμα για ποινική καταδίκη, 
υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 
Ν. 3528/2007).

6. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟ−
ΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτη−
ση − Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται 
στην παρούσα προκήρυξη καθώς με τα απαιτούμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

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

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυ−
μεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυ−
δρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές 
όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου 
ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημε−
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. 

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

2. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις κα−
θώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν 
οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες του Υπουργείου, 
www.mintour.gr και www.mintour.edu.gr καθώς και όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις παρακάτω διευ−
θύνσεις:

• ΙΕΚ Αναβύσσου, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 49ο χιλ. 
Αθηνών− Σουνίου, τηλ. 22910 36998−42294

• ΙΕΚ Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι, τηλ. 22650 41997−41998 
• ΙΕΚ Ηρακλείου, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνη 

Χάνι, τηλ. 2810 761363.
• ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Ξενοδ. «ΘΑΛΑΣΣΑ», 2o χλμ. 

Λεωφ. Αλεξ/πολης−Μάκρης, τηλ. 25510 25288.
• ΙΕΚ Κέρκυρας, Ξενοδ. «ΔΕΜΠΟΝΟΣ» Γουβιά Κέρκυ−

ρας, τηλ. 26610 90030 και 91541.
• ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», παραλία 

Περαίας, τηλ. 23920 25551
• ΙΕΚ Ρόδου, Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, τηλ. 

22410 74445 / 71446
• ΙΕΚ Πελοποννήσου, Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, 

Δαναού 29, 21200 Άργος, τηλ. 27510 2012 
3. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση» θα 

αναρτηθεί στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες του 
Υπουργείου και θα χορηγείται από τα κατά τόπους 
ΙΕΚ. Υποβάλλονται δε σε αυτά μέσα σε αποκλειστι−
κή προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της 
τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης 
στον ημερήσιο Τύπο των Αθηνών.

4. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται 
δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των 
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτη−
σης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολο−
γητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά 
την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την 
ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε 
θα γίνεται δεκτή.

5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής 
τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαί−
ωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων 
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή 
των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων 
σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστι−
κού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία 
γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό 
γέννησης.
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6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν 
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 
Ν. 3528/2007.

7. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. 
8. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα 

αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη 
ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 
των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω 
βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η 
απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης 
και κάρτας ανεργίας.

Η. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤ−
ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 
υποβάλλονται και γίνονται πλέον αποδεκτά από τις 
Υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

Η.1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Η γνώση της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με την 

κατάθεση από τον υποψήφιο των κατά περίπτωση τίτ−
λων γνώσης της ξένης γλώσσας όπως αυτοί αναλυτικά 
καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προ−
κήρυξης. 

Η.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευ−
κρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

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

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια 
κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελ−
λάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορι−
σμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως 
μετά τη θέση σε ισχύ του νέου «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36, Ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/27−09−2013/τ.Α΄), από 
την 27−09−2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου 
εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον 
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση 
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί−
γραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δι−
κηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φω−
τοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
Η.3.1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής 
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που 

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

Η.3.2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής
Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που 

δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημό−
σιου τομέα 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 δημοσίου και του ευρύ−
τερου δημόσιου τομέα.

Η.4. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή απαιτείται:
1.α Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. 
(πρώην ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισο−
τιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθ−
μολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα 
των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτ−
λων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία 
της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνω−
ρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση 
οι απαιτούμενοι βάσει ανακοίνωσης 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). Σε περίπτωση που από 
την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προ−
κύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση 
από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, 
η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο καθώς 
και επίσημη μετάφρασή της.

β. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλω−
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί 
σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισο−
τιμίας από το Σ.Α.Ε.Ι [άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 
149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά] και κάτοχοι τίτλων μετα−
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρω−
μένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση ανα−
γνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται 
από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 
13 και 14 του Π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄) εξαιρούνται από 
την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για 
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

2. Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη 
επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκ−
παίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας του Εθνικού Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) και βεβαί−
ωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
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3. Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα 
άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβού−
λιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του 
Π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέ−
ωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία 
και την αντιστοιχία του τίτλου.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί 
με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγ−
γελμα είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε φορέα του 
δημόσιου τομέα ή σε ιδιωτικό φορέα και αποδεικνύεται 
ως εξής: 

Θ.1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩ ΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από 
την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης συ−
νοδευόμενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία 
να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

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

Θ.2. ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
α) Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην 

οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης συ−
νοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την 
αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγμα−
τοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα 
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και

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

Θ.3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις 
ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

α) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά−
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή την συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 
υποχρεωτική απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης του 
εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, από την οποία 
να προκύπτει με σαφήνεια ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

β) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, 
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή 
μικτή ασφάλιση. 

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ−ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Προϋπόθεση για την ανάληψη υπηρεσίας από όσους 
επιλεχθούν είναι: 

α)  Η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. 
β)  Για τους υπηρετούντες σε θέσεις του δημόσιου 

τομέα που θα επιλεγούν, όπως περιγράφονται στην 
παρ. 4 του Κεφαλαίου ΣΤ. της παρούσας, υποχρεού−
νται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/ 
1986 με την οποία να δηλώνεται ο φορέας του 
στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στον οποίο 
κατέχουν θέση, και ότι η Υπηρεσία τους έχει λάβει 
γνώση της πρόσληψής τους σε θέση της παρούσας 
προκήρυξης. 

Η αναγγελία πρόσληψης, η βεβαίωση –δήλωση εργο−
δότη, η οικειοθελής αποχώρηση, τα ιδιωτικά συμφωνη−
τικά και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα υπογράφονται 
από τον Διευθυντή του ΙΕΚ. 

Οι Διευθυντές των ΙΕΚ υποχρεούνται στην εφαρμογή 
της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όσον αφορά 
στον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακρι−
βωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί 
από τους υποψηφίους με την αίτησή τους για πρόσληψη. 

Επίσης, οι Διευθυντές υποχρεούνται να διενερ−
γήσουν έλεγχο νομιμότητας όλων των πτυχίων, πι−
στοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπι−
κού που θα προσλάβουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20−3−2014 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
ΒΙΞ4Χ−ΠΕ4). 

Κ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Οι προσλαμβανόμενοι που θα καλύψουν τις προκη−
ρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις ωρομίσθιοι εκπαι−
δευτικοί των Ι.Ε.Κ. θα αμείβονται, όπως ρητά ορίζεται 
στην παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/
Α΄/30−7−2014), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/106902/0022/ 
10−12−2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3276/Β΄/23−12−2013). 

Οι μεταπτυχιακοί, καθώς και οι εν γένει ανώτεροι 
τίτλοι σπουδών θα λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο 
μισθολογικής ένταξης για όσους προσληφθούν σε θέ−
σεις των ΙΕΚ, μόνο εφόσον συνδέονται άμεσα με την 
ειδικότητα για την οποία προσλήφθηκαν, και έπειτα 
από σχετική κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με 
βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατά ξεων 
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 «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α΄», ως εξής:

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

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
 ή
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γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα 
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες 
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή 
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

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

• International English Language Testing System (IELTS) 
από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .

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

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT 
COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT 
COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 
Certificate in ESOL International(CEF C2)

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate 
in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα−
νεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, 
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 6 έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER 
(BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED 
COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICA−
TION− του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in 
ESOL International(CEF C1)

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του 
TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− 
και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) 
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) 
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ− 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMU−
NICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 
των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 
(Common European Framework equivalent level C1) ) (μέ−
χρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes 

(Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International 

(C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
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• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT 
BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 
190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπι−
στημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, 
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 4,5 έως 5,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE 
(BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES).

• (ECCE)− EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF 
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER 
INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER− 
INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEF B2)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 
ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL IN−
TERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMU−
NICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)  −COMMUNICA−
TOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 
της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 
− COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2) .

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 
των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit”.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 
(Common European Framework equivalent level B2) ) (μέ−
χρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes 

(Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English 

Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International 

(B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT 

BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 
157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστη−
μίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40−59, 
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) − Βαθμολογία από 3 έως 4.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE − PRELIMINARY 
(BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE 
COMMUNICATION−του EDEXCEL ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2−INTERMEDIATE 
COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY 
LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 
3) (CEF B1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 
ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
(ENTRY 3) − ACHIEVER− και CITY & GUILDS ENTRY 
LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 
(ENTRY 3) − ACHIEVER − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − ACHIEVER − 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
SPOKEN ESOL −ACHIEVER− (Συνυποβάλλονται αθροι−
στικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMU−

NICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 
Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 
3 Certificate in ESOL International (CEF B1).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 
των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή 
“Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 
3 (Common European Framework equivalent level B1) ) 
(μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International 
(Entry 3) CEF B1

• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All 
Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level.
• Test of Interactive English, B1 Level. 
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International 

(Entry 3) (B1).
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• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International 
(Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BAT−
TERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 
120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language 
ASSESSMENTS

• LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 
3) (CEF B1)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμέ−
νου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο 
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 
τούτο εθνική αρχή 

ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρε−

σβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρ−
ξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προ−
σκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

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

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

• Certificat de competences linguistiques του Institut 
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο 
μέχρι το 1996).

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE 

(SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(γ) 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 DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χο−

ρηγείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπι−
στημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF B1.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE− 

PARIS− SORBONNE B1. 
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1

• Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου 
της Γενεύης. 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα 
οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 
από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπη−
ρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

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

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, 
ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe−Zertifikat C2: Großes Deutsches 
Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, 
Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDI−

PLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του 
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)

 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του 
Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)

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

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, 
Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 

τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ιν−

στιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 

OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ. 

(γ) 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.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του 

Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MIT−

TELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖS−
TERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπι−
στημίου Γενεύης. 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe−Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, 
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου  Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe 
(μέχρι 31−7−2013).

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) 
[(Αντικαταστάθηκε από την 1−1−2000 (στην Ελλάδα 
από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH 
(ZD).

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 
ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013). Από 1/1/2014 
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 
B1) (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πα−
νεπιστημίου της Γενεύης. 

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

καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA 
ITALIANA 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιτα−
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO 
SUPERIORE DI TRADUTTORE.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπι−
στημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) 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 .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πα−

νεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του 

Πανεπιστημίου της Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1. 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών 

τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βε−
βαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθη−
νών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστο−
ποιητικού .

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέ−
χρι το 2002) 

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

• DIPLOMA DE ESPANOL− NIVEL C2 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι−
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL−NIVEL C1 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι−
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS). 
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(γ) 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.

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτού−
το Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL INTERMEDIO)− (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ιν−
στιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• DIPLOMA DE ESPANOL−NIVEL B2 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι−
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 
του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολι−
τισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστι−
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

• DIPLOMA DE ESPANOL −NIVEL B1 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι−
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 

και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−

χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 
αλλοδαπής,

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

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

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

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια 
γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 
και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλ−
λοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμί−
δας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής δι−
οικητικής πράξης ισοτιμίας.

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

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

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

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν 
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας 
πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του 
τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου 
αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.



28472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 

–
, &

IEK………………………………

.

: …………………………………………………………….. / :

: ………………………………………………................... ................................................ . ………………………………..

. : …………………………………………………………. . .: ………………………………………………………………………

. : …………………………………………………………. : ………………………………………………………………..

: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….

. & : ……………………………………. ( ): ………………………………………….

. . . : …………………………………………………….. . : …………………………………………………………………..

. : ………………………………………................. …………………………………………………………………………..

: ……………………………………................ . : ……………………………………………………………………

. . ( . . .) : ………………………………

. . .: …………………………………………………...

;

; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

5

).

,

, , , .4

;

, / : …………………

…………………………………………………………………………………………………

.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28473

 
.

.

.

1. 
2. ,

3. ( / , , )
4. 
5. (Master)

/
. /

*

1.

2.

3.

4.

5.

*

.

.
( , , , )

*

1.

2.

. ( )

*

1.
( – – – ). ………….

2.
............

3. /
………….

*



28474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 

. .

. .
,

, .

. , ,
( , ) ( 8 . 3528/2007).

. 21 65 .

.
1599/86.

....................................................
................................

/ ……. …….

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

/

____________________

 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28475

 
  

    

 
  

(  8 .1599/1986) 

                  
 (  8 . 4 . 1599/1986) 

 

 (1):  

 –  :  :  

   :   

   :  

 (2):   

 :  

  :  :  

 :  :  :  :  

.  (Fax):  

/  . 
 

( mail):  
 
 

        (3),       . 6   
22  . 1599/1986,  : 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) 
 

:               2014 
 

 –  . 
 
 
 

( ) 
 

(1)             ,    . 
(2)  .  
(3) «                   

 8      .          
              ,     

10 . 
(4)                   

.



28476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αντίγραφο της παρούσας Απόφασης να τοιχοκολλη−
θεί σε εμφανές σημείο σε όλα τα ΙΕΚ του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και να αναρ−
τηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού 
www.mintour.gov.gr και www.mintour.edu.gr

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί μία 
φορά σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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