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Πρόσκληση
(Αριθμός 1Σ/2016)

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πενήντα 
τριών (53) θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 28/3−3−1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/9−2−2007/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/15−3−2010/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 112/13−7−2010/τ.Α΄). 

ε) Του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 7/26−1−2011/τ.Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό 
Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό 
Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 245/22−11−2011/ τ.Α΄). 

 ζ) Του άρθρου 18 του Ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρε−
σιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορι−
κά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22−3−2012/τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

η) Του Ν. 4084/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι−
κού Περιεχομένου “Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που 
αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσε−

ων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλο−
δαπών και τρόπο φύλαξης αυτών” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 190/8−10−2012/τ.Α΄).

θ) Του άρθρου 110 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο−
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012,
του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 167/23−7−2013/τ.Α΄).

ι) Του Π.δ. 104/2012 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη−
ρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 172/5−9−2012/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ 198/25−9−2013/
τ.Α΄) και ισχύει.

κ) Του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη−
σης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 47/11−5−2015/τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 1691/9−2−2016 απόφαση της Διευθύ−
ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Κατανομή προσωπικού 
μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων της Υπηρεσίας 
Ασύλου» (ΦΕΚ 315/15−2−2016/τ.Β΄).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13814/30−11−2015 αίτημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, όπως αντικαταστάθηκε από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2305/18−2−2016 αίτημα αυτού. 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύ−
λου (ΦΕΚ 2034/25−7−2014/τ.Β΄). 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2700/26−2−2016 έγγραφο του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, με το οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία του φορέα 
με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης.

6. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/
18−7−2003/τ.Β΄).

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε ορι−

στικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων 
οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ 
και έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως (τεύχος Γ΄) από 1−1−2009 μέχρι και την 31−12−2012 
καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε 
αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων 
με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το 
ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης 
θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δι−
καίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποί−
ων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν 
διορίστηκαν,
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να υποβάλουν
Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρού−

σας πρόσκλησης για την πλήρωση πενήντα τριών (53) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς 
και προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) 
Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων 
της Υπηρεσίας Ασύλου (Πίνακας Κατανομής Θέσεων Κεφ. Δ΄) οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση 
θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και πληρούν τους όρους αυτής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν διορισθεί κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής με το ΦΕΚ ή την απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ 
με βάση τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία. Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων 
που κλήθηκαν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που 
αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 

Παρατίθενται κατωτέρω οι κλάδοι / ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων:

Για τον κλάδο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών 
και κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204) (κωδ. θέσεων 101−109), γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν 
διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Ελεγκτική
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Κανονιστική Συμμόρφωση και Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 

Για τον κλάδο ΠΕ νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών (κωδ. κλάδου 
205) (κωδ. θέσεων 101−109, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους από υποψηφίους του κλάδου Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των 
εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΠΕ 02 Φιλολόγων
ΠΕ 70 Δασκάλων
ΠΕ 01 Θεολόγων
ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ 09 Οικονομολόγων
ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ 
ΠΕ 33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας
ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
ΠΕ 1201 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Τοπογράφων
ΠΕ 1204 Μηχανολόγων Ναυπηγών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ 1205 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ 1206 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας
ΠΕ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΠΕ Γραμματέων
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Δημοσιογράφων 
ΠΕ Δημοσιονομικών 
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας
ΠΕ Ελληνικού Πολιτισμού
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ΠΕ Επικεφαλής Γραφείου Διαχείρισης Έργων
ΠΕ Επικεφαλής Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Επικεφαλής Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων
ΠΕ Εφοριακών
ΠΕ Εφοριακών – Κτηματικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρονικών
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Λογιστών
ΠΕ Λογοθεραπευτών
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
ΠΕ Μηχανικών Αναλυτών – Προγραμματιστών
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας − Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Μηχανολόγων
ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Ναυπηγών
ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Νομικής
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομικών Θεωρητικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομολόγων
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ Παιδαγωγικού 
ΠΕ Παιδαγωγών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών)
ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ)
ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων
ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ
ΠΕ Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (Project Manager)
ΠΕ Στέλεχος Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου 
ΠΕ Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσιότητας
ΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Στενογράφων
ΠΕ Τελωνειακών
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ΠΕ Τοπογράφων
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager)
ΠΕ Φιλοσοφικής 
ΠΕ Ψυχολόγων

Για τον κλάδο ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ (κωδ. κλάδου 203) (κωδ. θέσεως 110) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι 
που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού (κωδ. κλάδου 202) (κωδ. θέσεως 111) γίνονται δεκτοί οι υπο−
ψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΠΕ 09 Οικονομολόγων
ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ Αναλογιστών
ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΠΕ Γραμματέων
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Επικεφαλής Γραφείου Διαχείρισης Έργων
ΠΕ Επικεφαλής Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Επικεφαλής Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων
ΠΕ Εφοριακών
ΠΕ Εφοριακών – Κτηματικών
ΠΕ Λογιστών
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Νομικής
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομικών Θεωρητικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομολόγων
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (Project Manager)
ΠΕ Στέλεχος Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου 
ΠΕ Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσιότητας
ΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Στενογράφων
ΠΕ Τελωνειακών
ΠΕ Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager)

Για τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού (κωδ. κλάδου 201) (κωδ. θέσεως 112) γίνονται δεκτοί οι υποψή−
φιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΤΕ Γραμματέων
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
ΤΕ Διοικητικού
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΕ Εφοριακών
ΤΕ Εφοριακών − Κτηματικών
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ΤΕ Λογιστών
ΤΕ Οικονομικού
ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού
ΤΕ Οικονομικών
ΤΕ Οικονομικών Επιστημών
ΤΕ Στενογράφων
ΤΕ Τελωνειακών
ΤΕ Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων
ΤΕ Τεχνολόγοι Λογιστικής
ΤΕ Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200) (κωδ. θέσεων 113−120) γίνονται δεκτοί οι 
υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων: 

ΔΕ Αποθηκάριων
ΔΕ Βοηθών Λογιστών
ΔΕ Γραμματέων
ΔΕ Δακτυλογράφων
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
ΔΕ Εισπρακτόρων
ΔΕ Επιμελητών
ΔΕ Εφοριακών
ΔΕ Εφοριακών Κτηματικών
ΔΕ Καταμετρητών
ΔΕ Οικονομικών 
ΔΕ Στενογράφων
ΔΕ Ταμία Εισπράκτορα
ΔΕ Ταμίες
ΔΕ Τελωνειακών
ΔΕ Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης

II. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που επιλέγουν (Ν. 4210/2013, 

αρ. 7, παρ. 1). 
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε 

κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε−
σία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (Ν. 4139/2013 
αρ. 43) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή. 

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα−
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου το−
μέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγ−
ματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους οι υποψήφιοι 
που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαι−
τούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο 
πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την πλήρωση των θέσεων οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κα−
τατάσσονται σε πίνακα με βάση την παλαιότητα δημοσίευσης του πίνακα διοριστέων σε ΦΕΚ ή της ημε−
ρομηνίας που φέρει η απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης και κατά φθίνουσα σειρά της 
βαθμολογίας με την οποία έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου / ειδικότητας. 
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Αν συμπέσει η παλαιότητα των πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, 
προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Μεταξύ των ισο−
βαθμούντων σε ΦΕΚ οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας διαδικασίας επιλογής (γραπτός διαγωνισμός ή με 
σειρά προτεραιότητας) και της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης προηγείται ο υποψήφιος που είναι μεγαλύτερος στην 
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Στην περίπτωση που συμπίπτει και αυτή, διενεργείται δημόσια 
κλήρωση. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εγγράφονται σε πίνακα απο−
κλειομένων. Οι πίνακες επιλεγομένων καταρτίζονται από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι 
υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους και περιλαμβάνουν αριθμό ίσο 
με τον αριθμό των θέσεων της πρόσκλησης. Οι πίνακες επιλεγομένων και οι πίνακες αποκλειομένων από την πα−
ρούσα διαδικασία καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή 
Αποτελέσματα Διαγωνισμών → Με σειρά Προτεραιότητας. Οι πίνακες επιλεγομένων αποστέλλονται για δημο−
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄) και συγχρόνως κοινοποιούνται στο αρμόδιο Υπουργείο. 
Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική 
καταχώριση. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται και στα γραφεία του ΑΣΕΠ (Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ−ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» − Έντυπο ΥΠΑΣ.189.3 μέσα στη σχε−
τική προθεσμία, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 12ης Απριλίου 2016, ημέρας Τρίτης. 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

στη διαδρομή Έντυπα Αιτήσεων → Διαγωνισμών ΑΣΕΠ / Με σειρά Προτεραιότητας (Διαθέσιμα Έντυπα − Έντυ−
πο ΥΠΑΣ.189.3). 

Στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» οι ενδιαφερόμενοι απαραιτήτως επισυνάπτουν: 
1. Φωτοτυπία της αίτησης υπογεγραμμένη. 
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) που έχει δημοσιευθεί από 1−1−2009 έως και 

31−12−2012, καθώς και της αντίστοιχης σελίδας στην οποία περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων και υπο−
γραμμισμένα το ονοματεπώνυμό τους με τα υπόλοιπα στοιχεία ή της απόφασης Τμήματος του ΑΣΕΠ με την 
οποία είχαν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης 
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 ατομι−
κού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως 
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (βλ. αρθρ. 22 παρ. 6 ιδίου νόμου, 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν. 2479/1997). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η 
επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία 
τετραγωνίδια /πεδία της αίτησης, τους αντίστοιχους κωδικούς κλάδου / ειδικότητας, καθώς και τους αντί−
στοιχους κωδικούς θέσεων στους οποίους επιθυμούν να διοριστούν, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται 
στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της πρόσκλησης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται 
ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων του κλάδου του, με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο 

μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Πρόσκληση

1Σ/2016
Τ.Θ. 14.308

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115.10

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης.
Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή / και συμπλη−

ρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων με την 
ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κωδικός του 
κλάδου / ειδικότητας, ο κλάδος / ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, και ο συνολικός αριθμός 
των θέσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ. 
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔ. ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ

101*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

8

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

102*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

Β. ΕΒΡΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΒΡΟΥ

1

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

103*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

Ν. ΕΒΡΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΒΡΟΥ

5

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

104*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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105*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΛΕΣΒΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΣΒΟΥ

3

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

106*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΧΙΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 2

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

107*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΑΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΜΟΥ

2

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

108*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΥΛΟΥ 
(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΛΕΡΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ
2

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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109*

204

Κύριος
ΕΕΠ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 2

205

Επικουρικός
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

110 203 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΜΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

1

111 202 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

5

112 201 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

1

113 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

2

114 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

9

115 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
Β. ΕΒΡΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΒΡΟΥ

1

116 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΣΒΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΣΒΟΥ

1

117 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΙΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 1

118 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΑΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΜΟΥ

1

119 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΡΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ
1
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120 200 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΥΛΟΥ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 53
Οι κλάδοι / ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο I «Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής» του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας πρόσκλησης. 
* Οι θέσεις με κωδικούς 101−109, για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη, θα καλυφθούν από υποψηφίους του 

κύριου πίνακα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, 
νομικών και κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές από 
τον κύριο πίνακα θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους του επικουρικού πίνακα του κλάδου ΠΕ νομικών, 
πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205). 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση αριθμού θέσεων, εφόσον 
είχαν καταταγεί στους πίνακες προτεραιότητας των προκηρυσσομένων κλάδων βάσει διαδικασιών πλήρωσης 
θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποί−
ων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεώς τους 
απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ από 1−1−2009 μέχρι και την 31−12−2012, με την οποία επιβεβαιώνεται η συνδρομή 
των προσόντων διορισμού του οικείου κλάδου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε 
προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα και καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσω−
ποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 N. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18 του N. 2768/1999 
και τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/ 31−5−2007, της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 14/ οικ.15653/ 10−6−2008 και 
της απόφασης Αρ. 8312.11/7/09/27−2−2009). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ − ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, διορίζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο φορέα και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες 
από την έκδοση των πινάκων διοριστέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και ισχύει. 

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαι−
τούμενα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην 
εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Ν. 3242/2004, Ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19−7−2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο 
προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση 
οι αμέσως επόμενοι. 

Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφω−
να με τις διατάξεις του αρ. 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος 
της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρό−
σληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική ή 
μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (αρ. 28, Ν. 4305/2014 / Φ.Ε.Κ. 237/31−10−2014/τ.Α΄). 

Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της 
σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Το τεύχος αυτό 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για 
ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι 
Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Περίληψη της Πρόσκλησης να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική της 

έδρας του νομού όπου προκηρύσσονται θέσεις. Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της Πρόσκλησης να μεταδοθεί 
και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Η Πρόσκληση να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr. 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συ−

νεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκή−

σει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 Ν. 3230/2004, 
ΦΕΚ 44/Α΄/11−2−2004).

Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό 
επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 Ν. 2738/1999, ΦΕΚ 
180/Α΄/9−9−1999).

Γ) (i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε συνεπεία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου γεγονότος τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύτηκαν 

σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, 
το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 6, άρθρο 18 Ν. 2768/1999, ΦΕΚ 
273/Α΄/8−12−1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, άρθρο 45 Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23−12−2008).

Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος 
στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και 
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή 
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 1, άρθρο 25 Ν. 3200/2003, ΦΕΚ 281/Α΄/9−12−2003).

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31−5−2007 «Διορι−
σμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 Ν. 3200/2003», ΦΕΚ 922/Β΄/8−6−2007).

Ε) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος 
που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και 
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή 
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78, Ν. 3659/2008, ΦΕΚ 77/Α΄/7−5−2008).

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10−6−2008 «Διο−
ρισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 Ν. 3659/2008 – (ΦΕΚ 77/Α΄/7−5−2008)», ΦΕΚ 1112/13−6−2008).

ΣΤ) Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια , προσώπου που απεβίωσε 
συνεπεία του εργατικού ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλί−
ου 2008 (άρθρο 22 Ν. 3709/2008, ΦΕΚ 213/14−10−2008 και Απόφαση Αρ. 8312.11/7/09/27−2−2009).

Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης απαιτείται να προσκομιστούν στο φορέα τα κατωτέρω δικαιολο−
γητικά: 

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: 
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της 

περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και 
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυ−

μεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, 
εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποί−

ου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του οικείου 
δήμου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα και 
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−

γύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την υποπερίπτωση (i).
γ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα 

αμέσως μετά το σεισμό αυτόν ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια 
υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματι−
σμό (ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9−2−2009) και δ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του σοβαρά 
τραυματισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο επήλθε 
αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, για λόγους υγείας, 
την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού μετα−
βιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).
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Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
ε) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη 

άλλο άτομο της οικογένειας και
στ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο 

οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά και 
νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχι−
στον 67%, εξαιτίας του σεισμού της 7−9−1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα 
ανωτέρω θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τραυματισμέ−
νο στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, 

για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο 

σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση (ii). 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι−

καίωμα διορισμού: 
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση 

των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3200/2003 άλλο άτομο της 

οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το 

διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα 

μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου 
δυστυχήματος.

στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος 
ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε από 
το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Ε) περίπτωσης: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, 

για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται 

ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση 
(ii). 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι−

καίωμα διορισμού:
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 3659/2008 άλλο άτομο της 

οικογένειας. 
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το 

διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα 

μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου 
δυστυχήματος.

στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα−
τος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε 
από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η 
Σεπτεμβρίου 2004.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (ΣΤ) περίπτωσης: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα 

μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα εξαιτίας του εργατικού ατυχήματος.
γ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή του Λιμενικού Σώματος από την οποία 

να προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία του εν λόγω ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008.

Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις κατά την ημέρα 
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της 
πρόσκλησης.

Επομένως, ο φορέας αφού ελέγξει ότι αποδεικνύουν τη συνδρομή των στοιχείων βάσει των οποίων τεκμηριώ−
νεται η ειδική περίπτωση πρόσληψης, οφείλει να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την, καθ’ υπέρβαση 
των από την οικεία Πρόσκληση προβλεπομένων θέσεων διορισμού, πρόσληψή τους.
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