
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 2Ε/2019) 
Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημό-

νων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολό-

γησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο 

(2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπι-

κού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) 

θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απα-

σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 

με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανα-

νεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),

σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.  2190/1994 

(ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως ισχύει.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1943/1991 (άρ. 60 παρ. 1) «Εκσυγχρονισμός 

της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκη-
σης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α’/11.4.1991).

β. Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-
σης» (ΦΕΚ  28/τ.Α’/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

γ. Του ν.  2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(ΦΕΚ 175/τ.Α’/30.7.1996), όπως ισχύει.

δ. Του ν.  3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ-
ναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/τ.Α’/20.9.2002), όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ε. Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσω-
πικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύ-
τερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/τ.Α’/

23.2.2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 
του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ.Α’) και τροπο-
ποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/
τ.Α’/28.12.2009).

στ. Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9.2.2007), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-
μίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15.3.2010).

η. 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/τ.Α’/13.7.2010).

θ. Του ν.  4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/
14.3.2012), όπως ισχύει.

ι. Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12.11.2012), όπως ισχύει.

ια. Του π.δ.  50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» 
(ΦΕΚ 39/τ.Α’/5.3.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ. Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών απο-
φάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των 
υπηρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι 
θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθοριστεί τα 
γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπι-
κού στις θέσεις αυτές.

ιγ. Του π.δ.  80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5.8.2016).

2. Την 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ  1854/
τ.Β’/11.12.2003), όπως τροποποιήθηκε από την ΔΙΠΠ/
Φ.ΑΣ.5/οικ.16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Τροποποίηση της 42948/2003 απόφασης του Υπουρ-
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γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας 
υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων (ΦΕΚ 989/τ.Β’/25.7.2006).

3. Τις  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./218/21505/30.7.2018 (7η Υ.ΠΕ. Κρήτης), ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./225/24903/6.8.2018 (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. 
Α.Ε.) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./268/29526/18.9.2018 (Ο.Α.Ε.Δ.) αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.

4. Τα αριθμ. Γ4β/Γ.Π.61064/10.8.2018 (Υπουργείο Υγείας), 17236/10.9.2018 (7η Υ.ΠΕ. Κρήτης), Γ4β/Γ.Π.οικ.61817/
10.8.2018 (Υπουργείο Υγείας), 48/9.11.2018 (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) και 67132/4.10.2018 (Ο.Α.Ε.Δ.) έγγραφα με τα οποία 
ζητήθηκε η πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

5. Τα αριθμ. 2/47533/ΔΠΓΚ/22.6.2018 (7η Υ.ΠΕ. Κρήτης), 2/52607/ΔΠΓΚ/12.7.2018 (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) και 2/62241/
21.8.2018 (Ο.Α.Ε.Δ.) έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκε-
κριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την 
πλήρωση των θέσεων αυτών.

6. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/τ.Β’/18.7.2003).
7. Τα έγγραφα με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 13480/18.2.2019 και Γ4β/Γ.Π.οικ. 16779/1.3.2019 (Υπουργείο Υγείας), 25383/

20.3.2019 (Ο.Α.Ε.Δ.), με τα οποία βεβαιώνεται η συμφωνία των φορέων με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυ-
ξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσ-
σόμενων θέσεων.

8. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής 
διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 1005-801-
0000000 (ΑΣΕΠ) και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό ή τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4590/2019 
(ΦΕΚ 17/7.2. 2019/τ.Α’).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση συνολικά εννέα (9) θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και 

ειδικότερα:

- έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την 

κάλυψη αναγκών του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) 

Α.Ε.,

- δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους για την κάλυψη αναγκών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, και

- μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για την κάλυψη ανα-

γκών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ-
ΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. 

Α.Ε.) - Υπουργείο Υγείας

• Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστήμονα με κωδ. 10001, θα 

απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού και του προ-
γραμματισμού του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., την κατάρτιση και αναθεώρηση του Οδικού Χάρτη Δράσεων, το συντονισμό 
των δράσεων για την ολοκλήρωση των εκδόσεων του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρε-
σιών, την οργάνωση και συντονισμό του Δικτύου DRG και τον σχεδιασμό και διαχείριση των Εκπαιδευτικών 
Πλάνων.

• Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με κωδ. 10002, θα 
αναλάβουν κυρίως την παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση και αναθεώρηση των εγχειριδίων κωδικοποίη-
σης διαγνώσεων νόσων και ιατρικών πράξεων, τη συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης κωδικοποίησης δι-
αγνώσεων νόσων και ιατρικών πράξεων, την εκπαίδευση των χρηστών για την καταγραφή και κωδικοποίηση 
της ιατρικής πληροφορίας και την ανάπτυξη και συντονισμό του ιατρικού υποσυστήματος του Δικτύου DRG.

• Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστήμονα με κωδ. 10003 θα 
αναλάβει κυρίως το σχεδιασμό και αναθεώρηση του προτύπου κοστολόγησης των διαγνωστικών κατηγορι-
ών, τη διαχείριση του συστήματος δεδομένων κοστολόγησης των διαγνωστικών κατηγοριών, την κατάρτιση 
και αναθεώρηση των Εγχειριδίων Κοστολόγησης, την εκτίμηση και υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας 
κόστους των διαγνωστικών κατηγοριών, την κατάρτιση των προτάσεων τιμολόγησης και αποζημίωσης και 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των χρηστών σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και 
αποζημίωσης.

• Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με κωδ. 10004 θα 
απασχοληθούν κυρίως με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος του 
φορέα, την υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης και των υπηρεσιών (ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας του φορέα με τους συνεργαζό-
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μενους φορείς), την επεξεργασία των δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις και τα μεθοδολογικά οικονομικά και 
ιατρικά πρότυπα, τη διενέργεια ερευνών - διοικητικών ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονι-
σμού Προστασίας Δεδομένων, την υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
και του ιστότοπου του φορέα και την εκπαίδευση χρηστών και την επίλυση προβλημάτων.

2. 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Υγείας

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 

10005 θα υποστηρίξουν το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας στις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ελεγκτή Ιατρού με κωδ. 10006 θα απασχοληθεί 
κυρίως με τον καθημερινό και δειγματοληπτικό έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων (ν. 1943/1991, 
άρθρο 60 παρ. 1 - ΦΕΚ 50/11.4.1991/τ.Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ δίδονται ο κωδικός 
της θέσης, ο φορέας, η έδρα - περιφερειακή ενότητα, το γνωστικό αντικείμενο/εξειδίκευση/κλάδος, οι απο-
δεκτοί βασικοί τίτλοι, η επιστημονική εξειδίκευση, τα πρόσθετα προσόντα, ο αριθμός θέσεων και η σχέση 
εργασίας.

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των 

θέσεων, των βασικών τίτλων σπουδών, της επιστημονικής εξειδίκευσης και των πρόσθετων προσόντων, 
δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ (ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ/

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10001 ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 101, 102

201
ή

202 και 203
ή

204 και 205

001, 002

Μία (1) θέση με 
σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10002 ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Κύριος
103 201

ή

202 και 203
ή

204 και 205

Κύριος
001, 003, 
006, 007

Δύο (2) θέσεις 

με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

Κύριος
105

Κύριος
001, 003, 
008, 009, 
010, 011

10003 ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 102

206
ή

207 και 203
ή

204 και 205

001, 003

Μία (1) θέση με 
σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10004 ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 104

208 ή 201
ή

209 και 203
ή

202 και 203
ή

204 και 205

003,
004

Δύο (2) θέσεις 

με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ (ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ/

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10005 7η Υ.ΠΕ. 
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 106

210
ή

211 και 212
ή

213 και 205

001,
003,
005

Δύο (2) θέσεις 

με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Ορισμένου 
Χρόνου 

διάρκειας ενός 
(1) έτους*

10006 Ο.Α.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

ή ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

105 - 008, 010, 
011, 012

Μία (1) θέση 

με 3ετή θητεία 
που μπορεί να 
ανανεώνεται

* Δύναται να ανανεωθεί, μετά το τέλος της, μόνο για μία φορά και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον το ένα 
έτος (παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 - ΦΕΚ 81/4.4.2005/τ.Α’).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔ.)

101

Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών 
Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών 
Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: 
α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών 
και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Νομικής ή Μεσογειακών Σπουδών 
με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών 
Σχέσεων και Οργανισμών ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή 

Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

10001
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔ.)

102

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας 
Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο 
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10001,
10003

103

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

10002

104

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης 
Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην 
Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού  - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

10004

105
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10002,
10006
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔ.)

106

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10005

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔ.)

201 Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή Οικονομικά της Υγείας
10001, 
10002, 
10004

202 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή Οικονομικά της Υγείας.
10001, 
10002, 
10004

203 Αντίστοιχη κατά περίπτωση εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση 
του απαιτούμενου κατά περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου.

10001 έως 
10004

204 Εμπειρία απαιτούμενη κατά περίπτωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την 
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

10001 έως 
10004

205 Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το 
περιεχόμενο της θέσης.

10001 έως 
10005

206 Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση. 10003

207 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση. 10003

208 Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών. 10004

209 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη των Υπολογιστών. 10004

210 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε 
γνωστικές περιοχές της μηχανολογίας. 10005

211 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε 
γνωστικές περιοχές της μηχανολογίας. 10005

212
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή 
συντηρήσεις ή στην συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 
ανελκυστήρες, λεβητοστάσια και λοιπές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

10005

213
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή 
συντηρήσεις ή στην συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 
ανελκυστήρες, λεβητοστάσια και λοιπές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

10005

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

001

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει 
απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
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ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

003 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

004

Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε:
• Σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων SQL SERVER (T-SQL) ή/

και Oracle (SQL, PLSQL, DBA)
• Χρήση τεχνολογιών MVC σε projects που αφορούν Web Based εφαρμογές
• Front-end τεχνολογίες - JavaScript, Java, HTML, JQuery, AJAX και CSS και στην αλληλεπίδραση 

JavaScript, HTML και CSS
• Ανάπτυξη RESTful ΑPI’s (client και server development)
• XML, JSON parsing και ανάπτυξη web services (SOAP/REST)
• JavaScript frameworks όπως AngularJS, Angular, Vue, React
• Multi-threaded/asynchronous προγραμματισμό καθώς επίσης και στην πλατφόρμα NODE.js
• Linux και Web Servers (Nginx, Apache)
• Visual Basic.NET

005 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

006 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

007

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση 
εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία 
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

008 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

009 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας.

010 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

011 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

012 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής.

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για τις θέσεις Ειδικών Επιστημόνων του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε. θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ της παρούσης,
Για τις θέσεις με κωδ. 10001 και 10003:
α) η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
β) η προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
Για τις θέσεις με κωδ. 10004:
α) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε 
Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφαλείας ή στην Κυβερνοασφάλεια 
ή σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων.
β) Προϋπηρεσία σε πληροφορικά συστήματα στον τομέα της υγείας.
γ) Προϋπηρεσία σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και προτύπων ιατρικών κωδικοποιήσεων.
δ) Ευχέρεια προγραμματισμού και παραμετροποίησης WordPress.
Β. Για τη θέση με κωδ. 10006 του Ο.Α.Ε.Δ. θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ 
της παρούσης η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η εμπειρία, η γνώση Η/Υ καθώς και η 
γνώση ξένης γλώσσας.
Για την απόδειξη των προσόντων αυτών, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ της προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Για τις ανωτέρω θέσεις με κωδ. 10001 έως 10005: όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύ-
ει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών 
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πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. Στην περίπτωση αυτή που ο υποψήφιος συμμετέ-

χει με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που αποδεικνύει 

την αντίστοιχη κατά περίπτωση επιστημονική εξειδίκευση για τις ανωτέρω θέσεις, πρέπει να δηλώσει τον 

κωδικό τίτλου 107 στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
2. Η πρόσθετη εμπειρία που απαιτείται για τον κωδ. θέσης 10004 είναι, κατ’ αρχήν, απαραίτητη για όλους τους 

υποψηφίους, που δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες θέσεις και προσμετράται επιπλέον της 2ετούς 

εμπειρίας που αναφέρεται για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και της 4ετούς εμπειρίας για 

τους υποψηφίους που συμμετέχουν με αυτήν και το βασικό τίτλο σπουδών τους.
3. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς και την 

πρόσθετη ή/και συνεκτιμώμενη εμπειρία πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρο-
νική) τα πεδία τα σχετικά με την εμπειρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να υποβάλουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 ΦΕΚ 175/

τ.Α’/30.7.1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 

καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 
9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 
τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου Δ’/Γ1 (Σ.Ε.).

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 006, τηλ.2310997571-72-76), το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς 

και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο 
καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη 
συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 7, 
παρ. 1, ν. 4210/2013).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο 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 υπη-
ρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α άρθρου 8 
ν. 3528/2007).

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, 
ν. 4139/2013) 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 (παρ. 1.γ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

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 (παρ. 1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
(άρθρο 9 ν.  3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία 
διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

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.

4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊ-
κής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 
Έλληνες πολίτες.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 507Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/17.05.2019

5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, τίτλο 
ξένης γλώσσας, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημε-

ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψη-
φίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, 
δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο 
ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την 
προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώ-
ριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και 
β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύ-
νανται, όμως, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω 
προϋποθέσεις: α) εφόσον πρόκειται για τυπικό προσόν συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά 
του πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την οποία είναι εγγεγραμμένοι 
στον πίνακα αποκλειομένων) ή β) εφόσον πρόκειται για συνεκτιμώμενο προσόν, να προβούν στην υποβολή έν-
στασης προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του συνεκτιμώμενου προσόντος τους (περίπτωση κατά την οποία 
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 5 παραγράφους οι υποψήφιοι 
που θα περιληφθούν στον πίνακα προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαι-
τούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο 
πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρ-
χών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέ-
σεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού 
τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή 
κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 
που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό-
νου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. Για τις θέσεις με κωδ. 10001 έως 10005

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕ-
ΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.

2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-
ΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με:

• διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων θέσεων ή

• μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσό-
μενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 
ή

• αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο 
γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική 

ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων.
Επισημαίνεται ότι:
α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζε-

ται ως μεταπτυχιακός τίτλος (ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2, π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του 
ν. 4485/2017, άρθρο 46).

β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκη-
ρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως 
τυπικό προσόν (π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1).

γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχι-
ακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙ-
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ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 

ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος, ο χρόνος εμπειρίας 
υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα.

Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της προκήρυξης.
3. Πρόσθετη εμπειρία, η οποία ορίζεται, κατά περίπτωση, στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.
Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της προκήρυξης.
4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣ-

ΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.
Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της προκήρυξης.
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρε-

σιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.

Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της προκήρυξης.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά (όπου απαι-

τείται και ορίζεται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑ-
ΔΩΝ).

Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της προκήρυξης.
Από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω προσόντα:

• Για τις θέσεις Ειδικών Επιστημόνων με κωδ. 10001 και 10003:
α) καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας
β) προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της υγείας
• Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με κωδ. 10004:
α) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή στην Ασφάλεια σε 

Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα ή σε Συστήματα Διαχείρισης και Πολιτικές Ασφαλείας ή στην Κυβερνοασφάλεια ή 
σε Τεχνικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον Έλεγχο (auditing) Πληροφοριακών Συστημάτων

β) Προϋπηρεσία σε πληροφορικά συστήματα στον τομέα της υγείας
γ) Προϋπηρεσία σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και προτύπων ιατρικών κωδικοποιήσεων
δ) Ευχέρεια προγραμματισμού και παραμετροποίησης WordPress.
Β. Για τη θέση Ιατρού - Ελεγκτή (κωδ. 10006)

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, 
σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουρ-

γείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμηθούν η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η 

εμπειρία, η γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας. Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της προκήρυξης.

Σημείωση: Τα ανωτέρω Ειδικά Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη (ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ Α’ πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυ-
ακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥ-

ΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του 
υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που 
αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα 
τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων 
που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, 
δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.
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Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 19 Ιουνίου ημέρα 

Τετάρτη και λήγει στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα 

ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που 
δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 

2Ε/2019
Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510
σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογη-

τικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις  δεν  γ ίνον ται  δεκτές .
Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορ-

φή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις 

ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίω-
σης 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 ή βεβαίωση γεννήσεως.

3. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επι-

λογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυα-
κό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟ-
ΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης 
και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοι-

πά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’. Αν δεν προσκομι-

σθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 8ης Ιουλίου 2019, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της 
ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτι-

μήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει 
στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση 

του Προέδρου του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τη 
συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη και 
αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης. Ακολούθως αξιολογεί 
τα στοιχεία των φακέλων των λοιπών υποψηφίων και ειδικότερα τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχια-
κούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, την εμπειρία και το είδος 
αυτής, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε σειρά 
προτεραιότητας και καθορίζει από το σύνολο των υποψηφίων εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη, σε 
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αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι προς τούτο. 
Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται 
διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των 
επόμενων σταδίων.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατο-
μικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με αιτιολογη-
μένη απόφασή της τους προσληπτέους και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση που απαιτηθεί 
τυχόν αναπλήρωση προσληπτέου.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, δύναται να πραγματοποιηθεί μαγνητοφώνηση 

αυτής για τη διευκόλυνση και μόνο της σύνταξης του πρακτικού της συνέντευξης.

Το αποτέλεσμα της κρίσεως της Επιτροπής αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες:
α) προσληπτέων,
β) αναπληρωματικών,
γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη,
δ) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και
ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια αποστέλλονται 

και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο 
για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώρηση.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον 
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, 
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Ένσταση για την

Προκήρυξη 2Ε/2019
T.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686) ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr).

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο εν-
διαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο προμηθεύεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε-

κτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο-

γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδι-
κτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση 
και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των εν-
στάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον 
ενιστάμενο.

Το ΑΣΕΠ αφού ελέγξει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και του πίνακα αποκλειομέ-
νων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους και αφού ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που έχουν τυχόν 
υποβληθεί, προβαίνει, εφόσον δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειάς του, στην κύρωση των πινάκων αυτών και 
καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες προσληπτέων. 
Ακολούθως οι πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr.) και απο-
στέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ’).

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 19 του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγ-
γελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραί-
τητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (παρ. 3, αρ. 26 ν. 4440/2016/ΦΕΚ 224/2.12.2016, 
που αντικατέστησε την παρ. 3 του αρ. 28, ν. 4305/2014/ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανο-
μής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012). Τα αρμόδια 
για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού 
ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατα-
νομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 32, ν. 4440/2016).

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο της πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απα-
ραίτητα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά πρόσληψής 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 της πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρωση 

οι αμέσως επόμενοι.
Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-

βολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν 
θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμίδας ή Ανεξαρτήτων Αρχών, κατόπιν διο-
ρισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία 
πενταετία από το διορισμό τους.

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

Ο/Η προσληφθείς/σα για τη θέση του Ιατρού-Ελεγκτή θα υπογράψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (τριετή θητεία) που μπορεί να ανανεώνεται (δικαίωμα ανανέωσης). Η πρόσληψη των Ιατρών θα πραγμα-
τοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/11.4.1991) «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις», 
όπου ορίζεται ότι σε κάθε υπουργείο συνιστώνται αυτοδικαίως μια ή δύο θέσεις Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών 
ετών που μπορεί να ανανεώνεται και σε συνδυασμό με το άρθρο 55 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9.2.2007) «Κώ-
δικας Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α’/21.11.2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και άλλες διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Το τεύχος αυτό 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ενημέ-
ρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι Διευθύν-
σεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική της 
έδρας του Nομού όπου προκηρύσσονται θέσεις.

Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Καραβοκύρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ  - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ», επισυνάπτονται, πλην των 
αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ δικαιολογητικών, τα κάτωθι δικαιολογητικά, ο τρόπος επικύρωσης των οποίων 
ορίζεται στην ενότητα 10 του παρόντος παραρτήματος.

1. Τίτλος σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και 

βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Σημειώνεται ότι όπου στους αποδεκτούς βασικούς τίτλους ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα 

Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυ-
ξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία 
προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα 
που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν 
με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν 
αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος 
τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευ-

ση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του 
τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε 
τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά 
περίπτωση θέσεις.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντι-

στοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής και Ιατρικής τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη 
της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (Νοσηλευτή-τριας, Ιατρού), σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα α) στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις 
διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α’/1986 (νοσοκόμοι), 84/1986, ΦΕΚ 31/Α’/1986 (ιατροί) εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται 
ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτω-
σης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθο-

ρίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορι-
σμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ την οποία κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π 

να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία 

ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
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Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμα-
κας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθ-

μητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει 
στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής 
κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

2. Διδακτορικός ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από αναλυτική βαθμολογία των 

μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα σπουδών καθώς και Περίληψη της μεταπτυ-

χιακής ή/και της διδακτορικής διατριβής μέχρι δύο σελίδες στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί-

τησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από 

την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους, προκειμένου να είναι 
εφικτή η αξιολόγηση της συνάφειας και επάρκειας της επιμέρους διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στον προσκομι-
ζόμενο τίτλο με την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη.

Σημείωση: Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση 
της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης 
του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να 
προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Ορ-

γανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί 

μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, 

απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και 

επίσημη μετάφρασή της (βλέπε Επισήμανση).

Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε-
ται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτι-
μία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην περίπτωση 
που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος 
(ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2, π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46).

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασι-

κών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων 
τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι εν 
λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα 
κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου 
να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε 
νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτο-
κολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ανωτέρω υποψήφιοι 
ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εντός 
της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις: 
α) εφόσον πρόκειται για τυπικό προσόν συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά του πίνα-
κα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την οποία είναι εγγεγραμμένοι 
στον πίνακα αποκλειομένων) ή β) εφόσον πρόκειται για συνεκτιμώμενο προσόν, να προβούν στην υποβολή 
ένστασης προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του συνεκτιμώμενου προσόντος τους (περίπτωση κατά 
την οποία δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις 
οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην 
αλλοδαπή τίτλων τους.

Εξαιρέσεις (τίτλοι/μεταπτυχιακά/διδακτορικά)

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτ-
λου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισο-

δυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 38/2010, 
οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή
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ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) 
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης 
των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρ-
θρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 
40/1986 (Α’ 14), 84/1986, (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986, (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπουργική 
απόφαση Α4/5226/1987 (Β’613).

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία 
και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολο-
γική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος συμπληρώνει το πεδίο της ηλεκτρονικής 
αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ημεδαπής, δηλ. «5».

3. Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης δημοσίευσης ή επιστημονικής ανακοίνωσης (όπου απαιτείται).
4. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά

Α. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις ή άλλες επαγγελματικές άδειες (όπου απαιτείται)
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Για τους Ιατρούς:
- Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής οποιασδήποτε ειδικότητας (για τις θέσεις με κωδ.10002) ή Παθολόγου ή 

Γενικής Ιατρικής (για τη θέση με κωδ. 10006),
- Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Για τους Νοσηλευτές/τριες:
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέ-

σεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.
Β. Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά (όπου απαιτείται)
Για τους Ιατρούς:
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο 

υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά τον 
χρόνο διορισμού.

- Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο 
Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Για τους Νοσηλευτές/τριες:
- Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέ-

ωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρου-
αρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμ-
βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το 
νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι 
υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ή 
βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των 

αιτήσεων και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτών όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να 
αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική 
ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη.

5. Εμπειρία (τρόπος απόδειξης-επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις).
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμ-

βαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, των αντικειμένων 
που περιγράφονται ανά κωδικό θέσης στη στήλη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ.
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Για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων 

θέσεων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών με τους οποίους 

ο υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία απαιτούμενων από την προκήρυξη διδακτορικών ή 

μεταπτυχιακών ή βασικών τίτλων σπουδών.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση 

ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντί-

στοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα.

Για τις θέσεις με κωδικό 10002 ο χρόνος εμπειρίας προσμετράται μετά τη λήψη της απαιτούμενης από την 
προκήρυξη άδειας χρησιμοποίησης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοση-
λευτή/Νοσηλεύτριας ή βεβαίωσης ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

Για τις θέσεις με κωδικό 10005, για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε 
συνδυασμό με τα προαναφερόμενα.

Για τη θέση με κωδικό 10006 (Ελεγκτή Ιατρού), ο χρόνος εμπειρίας προσμετράται μετά τη λήψη της απαι-
τούμενης από την προκήρυξη άδειας χρησιμοποίησης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής 
Ιατρικής.

Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του γνωστικού αντικειμένου και της 
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι τα εξής:

Α. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

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

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 

διάρκεια και το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδό-
τη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και 
το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες που διανύθηκε αυτή.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες ερ-

γασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, και

• Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.

Β. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

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

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 

διάρκεια και το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδό-
τη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και 
το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες που διανύθηκε αυτή.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες ερ-

γασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, και

• Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.

Γ. Για τους πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά περίπτω-
ση εμπειρία, πρέπει να προσκομίσουν:

(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε 
την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.

(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος 
ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
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(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παρα-
στάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική 
και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος. 
Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση 
και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν 

πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον του-
λάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός 
είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής 
υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.

(4) Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) ο υποψήφιος δηλώνει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του 
(γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) καθώς και το αντικείμενο και τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης κατά 
περίπτωση εμπειρίας και προσκομίζει

(5) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια της εν λόγω εμπειρίας.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα 5 Α (1) ή Α (2) (τρόποι απόδειξης της 
εμπειρίας).

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που απαιτούνται 
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το αντι-
κείμενο της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή 
ασφάλιση για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το αντι-
κείμενο της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,

• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απα-
σχόλησης και το αντικείμενο της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας 
της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδει-
κνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προ-
ϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρα-
σχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία 
ενότητα του παρόντος (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ν. 4250/2014, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/τ.Α’/26.3.2014).

Ειδικές Περιπτώσεις

(1) Δικαστική Απόφαση

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση, εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την 
οποία να προκύπτει το αντικείμενο της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

(2) Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα 
αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υπο-
ψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, το αντικείμενο της εμπειρίας 
καθώς και ο επιστημονικός υπεύθυνος και

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το 
αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή 
ολοκλήρωση του έργου, το αντικείμενο της εμπειρίας
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε 
τον απαιτούμενο κατά περίπτωση από την προκήρυξη βασικό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή 
την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, όπου αυτή απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα 5 Α (1) ή Α (2) ή Β (1) ή Β (2) ή Γ (τρόποι 
απόδειξης της εμπειρίας).

(3) Διδακτική εμπειρία

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και με-
ταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργα-
σίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, η 
διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής 
(ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδο-
μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και το αντικείμενο της εμπειρίας

Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν 
προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.
(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν είναι δημόσιος), στην οποία 

να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα 5 Α (1) ή Α (2) ή Β (1) ή Β (2) ή Γ (τρόποι 

απόδειξης της εμπειρίας).
(4) Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητεί-
ας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το αντικείμενο της εμπειρίας, τη χρονική διάρκειά της 
καθώς και τις μονάδες που διανύθηκε αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται 
μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.

(5) Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 
του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ - Τοπική Υπηρεσία Προ-
γραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η 
χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Επισήμανση: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

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

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις

• Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση 
(ηλεκτρονική) του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται 
υπόψη και αφαιρείται.

• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία όπως ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς 

από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστη-
μάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

• Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των 
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

• Τονίζεται ότι, στην ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση οι υποψήφιοι οφείλουν να περιγράψουν αναλυτι-
κά, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, τις θέσεις εργασίας ή/και τις υπηρεσιακές μονάδες, τον εργοδότη 
(επωνυμία επιχείρησης, είδος επιχείρησης) όπου απέκτησαν τη ζητούμενη σε κάθε περίπτωση εμπειρία, το αντι-
κείμενο με το οποίο απασχολήθηκαν, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται αναγκαία και ικανά για την 
απόδειξη της κατά περίπτωση ζητούμενης εμπειρίας (συγκεκριμένες δράσεις, μελέτες, συμβάσεις, δελτία παροχής 
υπηρεσιών κ.λπ.) και επιπλέον να υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά.
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6. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας προκήρυξης.

7. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας προκήρυξης.

8. Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης, αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της 
παρούσας προκήρυξης.

9. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, με πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου 

ή ταυτότητας), στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτουμένων τα 
οποία διαθέτουν και τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να αξιολογηθούν 

πληρέστερα οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν τυχόν πρόσθετα προσόντα πλέον των απαιτουμένων πρέπει να 

προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την εκτυπωμένη μορφή της αίτησής τους.

10.  ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250/2014, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/τ.Α’/26.3.2014)

α) Της ημεδαπής

1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλο-
νται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσι-
ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεω-
τικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

3. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρω-
ση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

β) Της αλλοδαπής

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

2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36, ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208/τ.Α’/27.9.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικη-

γόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της 
γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων 

σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα των τίτλων.
4. 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 δικηγόρο.
5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρ-
θρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φο-
ρέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/τ.Α’/3.8.2007), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/τ.Α’/9.6.2006), 
ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορ-
φή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξε-
τάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας 
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν 
ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώ-
σης 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 φορείς, βε-
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
230.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE AS-
SESSMENT ENGLISH.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Exami-

nations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia 
IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 
(CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS - CAMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENG-
LISH 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 Certifi cate 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- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την από-
δειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL 
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 

31/8/2009).
• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2).
• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2).
• GA Level 3 Certifi cate in ESOL International - (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International (Classic C2).
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• C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- 
LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEFR C2).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENG-
LISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESS-

MENT ENGLISH.
• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS 
Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• Business English Certifi cate - Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndi-
cate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English Certifi cate Higher του CAMBRIDGE AS-
SESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

• Business English Certifi cate VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENG-

LISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certifi cate in ESOL INTER-
NATIONAL (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 - (Συνυποβάλλονται 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 COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCA-
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certifi cate in ESOL 
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 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 Certifi cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 

31/8/2009).
• Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1).
• ESB Level 2 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.
• ΜΕΤ  - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του 

Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
• ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 

βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment.
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1).
• GA Level 2 Certifi cate in ESOL International - (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in ESOL International (Classic C1).
• C1  - LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 

-LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEFR C1).
(γ) Καλή γνώση (Β2):

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
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• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESS-

MENT ENGLISH.
• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syn-

dicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Aus-
tralia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

• Business English Certifi cate - Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndi-
cate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• Business English Certifi cate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170.
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170.
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 

(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT.
• 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 Certifi -
cate in ESOL International (CEF B2).

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- 

και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMU-
NICATOR - 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 EDUCA-
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in ESOL 
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 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 Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 

31/8/2009).
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2).
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS).
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate 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 ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT.
• ΜΕΤ  - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του 

Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
• ΜΕΤ  - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 

βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment.
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2).
• GA Level 1 Certifi cate in ESOL International - (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certifi cate in ESOL International (Classic B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) 

και Β2 - LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου 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 γλωσσομά-
θειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρε-
σίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
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Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Université].
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Université.
• Certifi cat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de 

français, 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)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Université.
• Certifi cat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de 

français, 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 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Université.
• Certifi cat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de 

français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίω-

ση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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-Zertifi kat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ιν-
στιτούτου Goethe.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο-
νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιν-
στιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου 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 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM 
(ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN 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.
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• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM 
(ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 Ιταλικού 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 Πανεπιστημίου 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 Μορφωτικού 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 Πανεπιστημίου 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 Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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) (μέχρι 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 Παιδείας, 

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 Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(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 Ινστιτούτο Cer-
vantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) - (DELE) (μέχρι το 2008) (από το Ινστι-
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
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• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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.

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φι-
λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελ-
λάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(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).

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογι-
κού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το 
Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(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).

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολο-
γικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 
το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018-ΦΕΚ 38 Α’)
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

Certifi cate of the Arabic Language Profi cient Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus».

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

Certifi cate of the Arabic Language Advanced Level - C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus».

(γ) Καλή γνώση (Β2):

Certifi cate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus».

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 Πτυχίο 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,
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(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτη-

θεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσ-

σομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 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 μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον 

Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 διοικητικής 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 διδάσκονται 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 προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, 
πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης 
γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη-

ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού-
νται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή 
ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον 
ΟΕΕΚ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές 
πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της 
121929/Η/31.07.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2123/τ.Β’/01.08.2014).

α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή Peopl-
eCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), 
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ  - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ  - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την 

Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT 
ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την Β/18216/24.9.2012 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014)
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 

(21.1.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

ECDL Core Certifi cate

ECDL Start Certifi cate

ECDL Progress Certifi cate

ECDL Profi le Certifi cate

ECDL Profi le Certifi cate (Offi  ce Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)

People Cert Computer Skills Level 1

β) Vellum Global Educational Services S.A.

Cambridge International Diploma in IT Skills

Cambridge International Diploma in IT Skills Profi ciency

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Profi ciency

γ) Infotest

Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)

Microsoft Offi  ce Specialist (MOS)

Microsoft Offi  ce Specialist Expert (MOS Expert)

Infotest Certifi ed Basic User (ICBU)

Infotest Microsoft Certifi ed Application Specialist

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial
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στ) ACTA Α.Ε.

Certifi ed Computer User (CCU)

Certifi cation Profi ciency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic

Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ  - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ  - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert Unities

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Offi  ce

Business Offi  ce

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»

Global Intermediate

Global Intermediate A

Global Intermediate B

Global Intermediate C

Global Basic Offi  ce

Global Advanced Plus

Global Intermediate Express

Global Offi  ce Expert

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Unicert Primary

Unicert Primary Διαθεματικό

Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)

Microsoft Offi  ce Specialist

Infotest Certifi ed Basic User

Microsoft Certifi ed Application Specialist

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO-Cert IT User

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»

Πληροφορικής/Certifi ed Computer User

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: 

α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά 
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά 
Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη 
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου 
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διορι-
στέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) 

μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Edu-

cational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ 
που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώ-
σεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
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«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημέ-
νους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημέ-
νους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης 

διάρκειας» (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 - ΦΕΚ 189/τ.Α’/10.9.2014, όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 
στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

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

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλά-
χιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα 
αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστη-
μιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 
υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη 
γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιεί-
ται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία 
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δε-
δομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί 
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή 
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4. Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς 
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της 
αντιστοίχισης τους.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει)

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
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- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δι-

κτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ530 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/17.05.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις κατωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης 
προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον 
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά 
και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υπο-
ψήφιος 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 κα-
ταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του 
άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρο 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007, της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/
οικ.15653/10.6.2008 και της 8312.11/7/09/27.2.2009 απόφασης).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α)

Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συνεπεία 
τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.

Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί 

να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 
ν. 3230/2004, ΦΕΚ 44/τ.Α’/2004).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Α):

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.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (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/τ.Α’/1999).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Β):

Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου 
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.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (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 νοσηλεύτη-

καν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό του-

λάχιστον 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/τ.Α’/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, άρθρο 45 ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/τ.Α’/2008).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Γ):

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 Αλλη-
λεγγύης 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 τραυματισμό 
(ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9.2.2009) και δ) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυ-
ματισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο επήλθε αναπη-
ρία 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 μεταβιβάζεται 
στον ή στη σύζυγο ή σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).

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 νο-
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σηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
67%, εξαιτίας του σεισμού της 7-9-1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέ-
ρω θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τραυματισμένο στον 
οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (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 πρόκει-
ται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες 
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 1, άρθρο 25 ν. 3200/2003, ΦΕΚ 281/τ.Α’/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 «Διο-
ρισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003», ΦΕΚ 922/τ.Β’/2007).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Δ):

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 δικαί-
ωμα 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.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (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 πρόκει-
ται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες 
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78 ν. 3659/2008, ΦΕΚ 77/τ.Α’/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 
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν.  3659/2008  - (ΦΕΚ  77/τ.Α’/2008)», ΦΕΚ 
1112/13.06.2008).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Ε):

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 δικαί-
ωμα 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.
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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 δυστυχή-
ματος.

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 που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σε-
πτεμβρίου 2004.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΣΤ)

Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απεβίωσε συ-

νεπεία του εργατικού ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλί-

ου 2008 (άρθρο 22 ν. 3709/2008, ΦΕΚ 213/τ.Α’/2008 και 8312.11/7/09/27.2.2009 απόφαση).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (ΣΤ):

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 
προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης οφεί-
λουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο φορέα κατά το χρόνο διορισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΚΕΦ. Α’) πρέπει να 
συμπληρώσουν  - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2Ε/2019, απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσί-

ες» η οποία πραγματοποιείται με:
• Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
• Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους)
και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους».
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο 

Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδια-
σμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση, καταχωρίζουν τα προσόντα τους στις σχετι-
κές καρτέλες του «Μητρώου», από τη διαδρομή: «Πολίτες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Μητρώο», προκειμέ-
νου να τα επικαλεστούν στη συνέχεια κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ακολούθως οι υποψήφιοι, από τη διαδρομή «Πολίτες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Λίστα ηλεκτρονικών 

αιτήσεων», δημιουργούν ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση». 
Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρε-

σιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλε-
κτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. 

Στους υποψήφιους παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να 
την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Ο υποψήφιος επιλέγει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων στις οποίες 
επιθυμεί να προσληφθεί, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.

• Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει με ακρίβεια και πληρότητα τα προσόντα που διαθέτει (τριτοβάθμιες και με-
ταπτυχιακές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, επαγγελματική απασχόληση, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις) στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης.

• Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραί-
τητο πρόσθετο προσόν που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης 
των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ στήλη ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τα συ-
γκεκριμένα προσόντα στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, εφόσον διαθέτει 
τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.

• Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο 
πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα αυτή.

• Το Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία) καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο» επισυνάπτοντας αρχείο σε 
μορφή pdf, μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχείο βιογραφικού σημειώμα-
τος μεγαλύτερο των 2MB, μπορούν να το χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα 
επισυνάψουν στην ως άνω καρτέλα. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία 
αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να 
τα επισυνάψουν.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός 

πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονι-

κών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι 
υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ από τη διαδρομή «Πολίτες 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει 
και ακολούθως «Προβολή» και στη συνέχεια «Εκτύπωση». Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγε-
νέστερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών 

αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλη-

θείσα».
Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που υποβλήθηκε, πρέπει 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και 
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από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέ-
χεια, αφού ανανεώσουν την τρέχουσα σελίδα (πλήκτρο F5), επιλέγουν «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα 
αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/ 
συμπληρώσουν) και να υποβάλουν εκ νέου επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι 
έχουν ήδη αποστείλει την προηγούμενη (ακυρωμένη) αίτησή τους, πρέπει να αποστείλουν τη νέα υποβληθείσα 
εκτυπωμένη αίτησή τους, αναγράφοντας σε αυτή «Νέα Αίτηση». Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περί-
πτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν εκ νέου δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που μετά την υποβολή αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστι-
κή διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και να 

αποστείλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί 
την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 2Ε/2019. 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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