
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς τον αριθμό θέσεων στον Κωδικό Θέσης 1231, από τέσσερις (4) γίνονται  έξι (6) ,

ως προς την έδρα (Περιφερειακή Ενότητα)  του Κωδικού Θέσης 1502, 

από “ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΛΕΣΒΟΥ)” σε “ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΛΕΣΒΟΥ)”  και την απαλοιφή της ειδικότητας “ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ” από την Γ΄ κατηγορία της σελίδας 3. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ' αριθ. ΜΑ 1/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

1) Tου  άρθρου  109  του  ν.4674/2020  ¨Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.¨(Α΄ 53), για τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου», 

2) των  άρθρων 7-35 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ Α΄  176) «Διαχείριση  των μη εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές
ρυθμίσεις  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν,

3) των  άρθρων 8,9,10,11,13,14,15 και 17   ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51)  «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2013/32/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,

4) του άρθρου 242 παρ.2 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,

5) του  άρθρου  δεύτερου  του   ν.  4528/2018  (  ΦΕΚ Α΄  50) «Κύρωση  Σύμβασης  για  τη  λειτουργία  του  Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις»,

6) των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

7) του  ν. 4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169 και ΦΕΚ Α΄ 173 – διορθώσεις σφαλμάτων) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες
διατάξεις.»,
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8) των άρθρων 61 και 109 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ  Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

9) των άρθρων  75-80 και 108 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

10) του  άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»

11) του π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύουν,
12) του π.δ. 4/2020 (ΦΕΚ Α΄4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και

ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
13) του π.δ. 6/2020 (ΦΕΚ Α΄5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»,
14) του π.δ.  9/2020 (ΦΕΚ Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών  και  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  των Υπουργείων  Προστασίας  του

Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»,
15) του  π.δ.  18/2020  (ΦΕΚ  Α΄  34) «Μετονομασία  και  σύσταση  Γενικών  και  Ειδικών  Γραμματειών  στο  Υπουργείο

Μετανάστευσης και Ασύλου,
2. Την 11.1/1076/21.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3543) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

του Πολίτη «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου»,
3. Την  11.1/6343/25.11.2014(Β΄3295)  απόφαση  του  Υπουργού  Δημοσίας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη  «Γενικός

Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής»,

4. Την  2969/02.12.2015 (ΦΕΚ  Β΄2602)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  –
Οικονομίας  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  −  Οικονομικών  «Σύσταση  Κέντρων  Πρώτης  Υποδοχής  και  προσωρινών  Δομών
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών», με την οποία συστάθηκε, το Κέντρο Υποδοχής
και  Ταυτοποίησης  και  Προσωρινή  Δομή  Φιλοξενίας  αιτούντων  άσυλο  και  ευάλωτων  ομάδων  πολιτών  τρίτων  χωρών
Λέσβου, Κω, Λέρου,

5. Την 6634/1-147524/08.01.2016 (ΦΕΚ Β΄10) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης −
Οικονομίας  Ανάπτυξης και  Τουρισμού − Οικονομικών  «Σύσταση  Κέντρου Πρώτης Υποδοχής  και  προσωρινών  Δομών
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο», 

6. Την 1/7433/15.04.2019 (ΦΕΚ Β΄2219) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εθνικής Άμυνας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  -Προστασίας  του  Πολίτη  -  Υγείας  -Μεταναστευτικής  Πολιτικής  «Γενικός  Κανονισμός
Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης»,

7. Την  2945/23-3-2020 (ΦΕΚ Β΄1016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύσταση
Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία»,

8. Την 3205/01.04.2020 (ΦΕΚ Β΄1132) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου
«Διαπίστωση  εκτάκτων  αναγκών  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  και  εφαρμογή  του  άρθρου  109  του
ν.4674/2020  ¨Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις.¨(Α΄  53),  για  τη  διαδικασία  πρόσληψης  προσωπικού  με
Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου»,

9. Την υπ’ αριθ. 429/12-03-2020 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄ 850),
10. Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  12048/30-09-2020  εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής  Αιτούντων  Άσυλο του  Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου,
11. Την 1671/19.02.2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για

τον διορισμό του Εμμανουήλ Λογοθέτη του Δημητρίου στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων»,

12. Την  2657/02.04.2020  (ΑΔΑ: 9Κ2Γ46ΜΔΨΟ-ΔΞΛ) απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  «Διορισμός  του  Αναστάσιου
Μαντάγαρη του Αθανασίου, ως μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων με Β΄ βαθμό, στη θέση Διοικητή της
Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδοχής  Αιτούντων  Άσυλο  του  Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου»,

13. Την υπ’  αριθ.  Πρωτ.  2/32171/11-09-2020 Απόφαση της  Διεύθυνσης  Προϋπολογισμού  Γενικής  Κυβέρνησης  της  Γενικής
Διεύθυνσης δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατόπιν των υπ’ αριθ.
7191/9-7-2020  και  9163/10-8-2020  εγγράφων  της  Διεύθυνσης  Προϋπολογισμού  και  Δημοσιονομικών  Αναφορών  του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

14. Τις υπ’ αριθ. 11679/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω5Β446ΜΔΨ-ΒΔΩ), 11681/22-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΔΨΟ-7ΥΥ), 11682/2-09-2020
(ΑΔΑ:6Ω6746ΜΔΨΟ-273),  11684/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω3Τ946ΜΔΨΟ-705)  δεσμεύσεις  της  Προϊσταμένης  της   Διεύθυνσης

Σελ. 2 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου περί εξασφάλισης των πιστώσεων που αφορούν την
μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές του υπό πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη συνολικά  τριακοσίων εβδομήντα  (370) ατόμων,  με  σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως
κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.
Ειδικοτήτων:  ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,  ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ),  ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ),  ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,  ΠΕ  ΝΟΜΙΚΩΝ,  ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ,  ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  ΠΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.
Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.
Ειδικοτήτων:  ΔΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,  ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,  ΔΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,  ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να
υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https  ://  applications  .  migration  .  gov  .  gr   με χρήση των
προσωπικών κωδικών  TaxisNet ή με την εγγραφή  τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται  η
αίτηση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30.03.2020) στην ίδια
εφαρμογή  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης,  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ  του
αναπόσπαστου Παραρτήματος Α΄ αυτής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ:

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αφορά στην υποβοήθηση του έργου των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Αρχής
Προσφυγών, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής  Αιτούντων  Άσυλο,  της  Ειδικής  Γραμματείας  Προστασίας  Ασυνόδευτων  Ανηλίκων,  της  Ειδικής  Γραμματείας
Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το π.δ. 122/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής  Πολιτικής”  (Α΄149),  όπως
ισχύει. 

Ειδικότερα, για τις θέσεις που προβλέπονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής υποδοχής) επισημαίνεται ότι οι προσληφθέντες
θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και
των Δομών φιλοξενίας  Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής με στόχο την αποτελεσματική  διαχείριση και την
παροχή αξιοπρεπών υλικών συνθηκών υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα, με
γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. Η εργασία τους θα παρέχεται καθημερινά σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, λόγω αυξημένων προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε κωδικό θέσης, η ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα - περιφερειακή
ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η
εντοπιότητα, ο συνολικός αριθμός θέσεων, η εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία (όπου αυτή προβλέπεται), καθώς και η γενική
εργασιακή εμπειρία (όπου αυτή προβλέπεται).

Στην Ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  πρέπει να επιλέγονται με προσοχή ο κωδικός της θέσης, ο κωδικός των τίτλων
σπουδών,  οι  κωδικοί των πρόσθετων προσόντων,  ο κωδικός της εντοπιότητας και ο κωδικός της εξειδικευμένης εργασιακής
εμπειρίας,  όπου  αυτή  απαιτείται,  δεδομένου  ότι  η  επεξεργασία  της  αίτησης  θα  πραγματοποιηθεί  εξολοκλήρου  ηλεκτρονικά,
λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων, σε συνδυασμό με τους πίνακες Απαιτούμενων Προσόντων.

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ» αναγράφεται ο κωδικός της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (2) «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αναγράφεται η ειδικότητα της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (3) «ΦΟΡΕΑΣ» αναγράφεται η υπηρεσία του Υπουργείου που αφορά τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (4) «ΕΔΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)» αναγράφεται ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα εντός της οποίας θα
ασκείται η εργασία.
Στη στήλη (5) «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ» αναγράφονται οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (6) «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» αναγράφονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα πρόσθετα προσόντα
για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (7) «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» αναγράφεται  ο κωδικός εντοπιότητας για τις  θέσεις εργασίας στις οποίες προβλέπεται  η
εντοπιότητα σε όριο Δήμου.
Στη στήλη (8) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφεται το σύνολο των θέσεων για κάθε κωδικό θέσης.
Στη στήλη (9) «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται  ο αριθμός των θέσεων, για τις οποίες απαιτείται η
εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία,  η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.
Στην στήλη (10) «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες απαιτείται  η γενική
εργασιακή εμπειρία, η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔΙΚΟ
Σ ΘΕΣΗΣ

(1)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(2)

ΦΟΡΕΑΣ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ)

(3)

ΕΔΡΑ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ)
(4)

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ

(5)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(6)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤ
Α
(7)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

(8)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(9)

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(10)

1001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(ΛΕΣΒΟΥ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ: 800 5 5

1002 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

(ΛΕΣΒΟΥ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 2 2

1003 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

(ΚΩ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 5 5

1004 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΚΩΔ:101 ΚΩΔ:001 ΚΩΔ:800 5 5
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

1005 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

(ΧΙΟΥ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 5 5

1006 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ

(ΣΑΜΟΥ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 5 5

1007 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

(ΕΒΡΟΥ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 5 5

1008 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1009 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1010 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1011 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

(ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1012 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

(ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1013 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1014 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

(ΔΡΑΜΑΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1015 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

(ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1016 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ

(ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1017 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΘΗΒΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ

(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1018 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

(ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3
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1019 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1020 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ ΚΑΤΩ
ΜΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

(ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1021 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1022 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1023 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

(ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1024 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

3 3

1025 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1026 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1027 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ

(ΚΙΛΚΙΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1028 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

(ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1029 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

(ΣΕΡΡΩΝ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1030 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

(ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

3 3

1031 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

(ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1032 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1033 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:101 ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:800 3 3
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ΚΩΔ:005

1034 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1035 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

(ΣΕΡΡΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1036 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

3 3

1037 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

(ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

3 3

1038 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΑΛΣΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

3 3

1039

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΩΔ:101

ΚΩΔ:001

ΚΩΔ:002

ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 3 3

1201
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:006

1 1

1202
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔ:102 ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:011

1 1

1203
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:007

2 2

1204
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:009

1 1

1205
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:008

1 1

1206
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:021

1 1

1207
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:009

4 4

1208
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:010

1 1

1209 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΔ:103 ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:007

1 1
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(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

1210
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:012

1 1

1211
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:021

4 4

1212

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:020

1 1

1213
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:019

2 2

1214
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:021

1 1

1215

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:023

3 3

1216

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:103
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:031

1 1

1217 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:104
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:004
ΚΩΔ:025

2 2

1218 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:104
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:004
ΚΩΔ:007

1 1

1219 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:104
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:004
ΚΩΔ:024

1 1

1220 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:104
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:004
ΚΩΔ:026

1 1

1221
ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:105
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:015

4 4

1222
ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:105 ΚΩΔ:016 4 4

1223
ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:105
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

2 2

1224 ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔ:105 ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:017

1 1

Σελ. 8 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

1225 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:106
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

3 3

1226 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:113

ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:004
ΚΩΔ:040
ΚΩΔ:041

1 1

1227 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:107
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:014
ΚΩΔ:038

3 3

1228
ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:108
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:013

- 2 2

1229
ΠΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-
ΔIΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:109
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:022

1 1

1230
ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:102
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:027

8 8

1231
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:101
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

6 6

1232
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:101
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

6 6

1233
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:114

ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:034
ΚΩΔ:044

3 3

1234 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:107

ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:038
ΚΩΔ:005

1 1

1235
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:101
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

10 10

1236
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:110

ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:029
ΚΩΔ:039

1 1

1237 ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ

ΚΩΔ:111 ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:005

1 1
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(ΠΕΙΡΑΙΑ) ΚΩΔ:039

1238
ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΡΕΝΤΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:112

ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:003
ΚΩΔ:028
ΚΩΔ:039

1 1

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ» αναγράφεται ο κωδικός της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (2) «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αναγράφεται η ειδικότητα της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (3) «ΦΟΡΕΑΣ» αναγράφεται η υπηρεσία του Υπουργείου που αφορά τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (4) «ΕΔΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)» αναγράφεται ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα εντός της οποίας θα
ασκείται η εργασία.
Στη στήλη (5) «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ» αναγράφονται οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (6) «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» αναγράφονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα πρόσθετα προσόντα
για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (7) «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» αναγράφεται  ο κωδικός εντοπιότητας για τις  θέσεις εργασίας στις οποίες προβλέπεται  η
εντοπιότητα σε όριο Δήμου.
Στη στήλη (8) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφεται το σύνολο των θέσεων για κάθε κωδικό θέσης.
Στη στήλη (9) «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται  ο αριθμός των θέσεων, για τις οποίες απαιτείται η
εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία,  η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.
Στην στήλη (10) «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες απαιτείται  η γενική
εργασιακή εμπειρία, η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

ΘΕΣΗΣ
(1)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ
Α
(2)

ΦΟΡΕΑΣ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ

ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ)

(3)

ΕΔΡΑ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ)

(4)

ΑΠΟΔΕΚΤ
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

(5)

ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤ
Α

ΠΡΟΣΟΝΤ
Α
(6)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ
ΤΑ
(7)

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
(8)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕ
ΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(9)

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ

Α
(10)

1301
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

KYT ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(ΛΕΣΒΟΥ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1302
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

(ΛΕΣΒΟΥ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1303
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΥΤ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

(ΚΩ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1304
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
(ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1305
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΥΤ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

(ΧΙΟΥ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1306
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ
(ΣΑΜΟΥ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1307
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΕΒΡΟΥ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1308
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Σ
(ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1309
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1310 ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1
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ΗΣ)

1311
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1312
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ

(ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1313
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1314
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ

(ΔΡΑΜΑΣ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1315
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1316
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ

(ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1317
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΘΗΒΑΙΩΝ
(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1318
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ
(ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1319
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1320
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΤΩ
ΜΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1321
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-

ΚΥΛΛΗΝΗΣ
(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1322
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1323
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
(ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1324
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

1 1

1325
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ

(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1326
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1327
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(ΚΙΛΚΙΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1328
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
(ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1329
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ

(ΣΕΡΡΩΝ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1330
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
(ΔΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

1 1

1331
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
(ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1332
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1333
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ
(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1334 ΤΕ ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:002 ΚΩΔ:800 1 1
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
(ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:005

1335
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ

ΣΙΝΤΙΚΗΣ
(ΣΕΡΡΩΝ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1336
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ )

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

1 1

1337
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

1 1

1338
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΑΛΣΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

1 1

1339
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΔΟΜΗ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ)
ΚΩΔ:203

ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:005

ΚΩΔ:800 1 1

1401
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:009

1 1

1402
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:011

3 3

1403
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:035

2 2

1404
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:006

1 1

1405
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:007

3 3

1406
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:008

1 1

1407
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:012

1 1

1408
ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:201
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:023

3 3

1409
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:202
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:032

1 1

1410 ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:016 1 1
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ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

1411
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:030

5 5

1412
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:018 1 1

1413
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:042 1 1

1414
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:203 ΚΩΔ:016 1 1

1415
ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:204
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:028

1 1

1416
ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:204
ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:002
ΚΩΔ:029

1 1

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ» αναγράφεται ο κωδικός της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (2) «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αναγράφεται η ειδικότητα της θέσης εργασίας.
Στη στήλη (3) «ΦΟΡΕΑΣ» αναγράφεται η υπηρεσία του Υπουργείου που αφορά τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (4) «ΕΔΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)» αναγράφεται ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα εντός της οποίας θα
ασκείται η εργασία.
Στη στήλη (5) «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ» αναγράφονται οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (6) «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» αναγράφονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα πρόσθετα προσόντα
για τη θέση εργασίας.
Στη στήλη (7) «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» αναγράφεται  ο κωδικός εντοπιότητας για τις  θέσεις εργασίας στις οποίες προβλέπεται  η
εντοπιότητα σε όριο Δήμου.
Στη στήλη (8) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφεται το σύνολο των θέσεων για κάθε κωδικό θέσης.
Στη στήλη (9) «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται  ο αριθμός των θέσεων, για τις οποίες απαιτείται η
εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία,  η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.
Στην στήλη (10) «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες απαιτείται  η γενική
εργασιακή εμπειρία, η οποία βαθμολογείται και ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

ΘΕΣΗΣ
(1)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(2)

ΦΟΡΕΑΣ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ

ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ)

(3)

ΕΔΡΑ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ)

(4)

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ
(5)

ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤ
Α

ΠΡΟΣΟΝΤ
Α
(6)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗ
ΤΑ
(7)

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
(8)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ
ΕΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(9)

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ

Α
(10)

1501 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4
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(ΛΕΣΒΟΥ)

1502
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

ΔΟΜΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

(ΛΕΣΒΟΥ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 7 7

1503
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΥΤ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
(ΚΩ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4

1504
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
(ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4

1505
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΚΥΤ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
(ΧΙΟΥ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4

1506
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ
(ΣΑΜΟΥ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4

1507
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

(ΕΒΡΟΥ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 4 4

1508
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Σ
(ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1509
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1510
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΟΜΗ
ΛΟΥΤΡΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΒΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1511
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

(ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1512
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ

(ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1513
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1514
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ

(ΔΡΑΜΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1515
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1516
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ

(ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1517
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΘΗΒΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ

(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1518
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

(ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1519
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1520
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΚΑΤΩ

ΜΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(ΠΙΕΡΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1521
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-

ΚΥΛΛΗΝΗΣ
(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1522
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1523
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
(ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1524
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 1 1
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1525
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1526
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1527
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
(ΚΙΛΚΙΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1528
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΡΙΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
(ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1529
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ

(ΣΕΡΡΩΝ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1530
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
(ΔΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 1 1

1531
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

(ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1532
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1533
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ
(ΗΛΕΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1534
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
(ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1535
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
(ΣΕΡΡΩΝ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1536
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ )

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 1 1

1537
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 1 1

1538
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΑΛΣΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 1 1

1539
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΗ

ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ)
ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:005 ΚΩΔ:800 1 1

1601
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ

ΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:302
ΚΩΔ:037
ΚΩΔ:043

1 1

1602
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΩΔ:302
ΚΩΔ:036
ΚΩΔ:043

1 1

1603
ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η/Υ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:303 ΚΩΔ:018 1 1

1604
ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:304
ΚΩΔ:023
ΚΩΔ:001

4 4

1605
ΔΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩ
Ν

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΔ:301 ΚΩΔ:033 9 9

1606 ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΔ:304 ΚΩΔ:001
ΚΩΔ:031

8 8
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(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 
από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που 
επιλέγουν.
3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. 
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 Α΄ 175
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) Υ.ΠΑΙ.Θ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3442322  και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά,
Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της
Ευρώπης: 
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και
Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 
Γ΄  ΕΠΙΠΕΔΟ/  Β2  ΕΠΙΠΕΔΟ  (Σ.Ε.):  Για  την  Κατηγορία  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.)  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.),  μη
Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
 Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού
Προσωπικού.
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. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής
γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
4.  Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (ν. άρθρο 8  & 9 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:
• 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 υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (ν. 4139/2013, άρθρο 43 )
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα  αυτό έχει παραγραφεί.
• Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
• Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
• 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  παύσεως ή λόγω καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας  για  σπουδαίο  λόγο,
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,  αν δεν παρέλθει  πενταετία από την απόλυση.  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.
5. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Οι άνδρες κατά το 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).
Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και
έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

6.  Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ.  πτυχίο,  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 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.
 
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών 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
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πιστοποιητικά  αυτά  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  και  προσκομισθεί  στην  Επιτροπή  Ενστάσεων  του  Υπουργείου  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  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, 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 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 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.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ     (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει  έναν από τους οριζόμενους τίτλους
σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους  κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.  ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
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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  Βαλκανικών  Σλαβικών  και
Ανατολικών  Σπουδών  ή  Βαλκανικών  Σπουδών ή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Διεθνών  και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε
σε  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών)  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών
Σπουδών  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών  ή  Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και
Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή
Διοικητικής  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  ή  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων  Πόρων  και
Διοίκησης  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων  ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής
Πωλήσεων  (Marketing)  ή  Ιστορίας-Αρχαιολογίας  -  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με
κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Τμήματος  Φιλοσοφικού  τμήματος
Φιλοσοφικής  Σχολής  ή  Φιλολογίας  ή  Ελληνικής  Φιλολογίας  ή  Κοινωνιολογίας  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 Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ή Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ  και  Διοίκησης  Λειτουργιών  ή  Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών  Προϊόντων  ή  Μεσογειακών  Σπουδών  με  κατευθύνσεις:  α)  Γλωσσολογίας
Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών  Υπηρεσιών  ή  Ναυτιλιακών  Σπουδών  ή  Νομικής  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  Πολιτικής
Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και
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Ιστορίας  ή   Πολιτικών  Επιστημών  ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σπουδών   ή
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων
(από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας
και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή  Στατιστικής  και
Ασφαλιστικής  Επιστήμης   ή  Μαθηματικών  με  κατεύθυνση  Στατιστικής  και
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  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.
Πτυχίο  ή  δίπλωμα Βιομηχανικής  Διοίκησης  και  Τεχνολογίας  (πρώην  Τεχνολογίας  και
Συστημάτων  Παραγωγής)  ή  Μηχανικών,  Παραγωγής  και  Διοίκησης  ή  Βαλκανικών
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης (το
οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημοσίων Θεσμών 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,
Ευρωπαϊκών και  Περιφερειακών Σπουδών  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 και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών)  με  κατεύθυνση  Πολιτικών  Σπουδών  και  Διπλωματίας   ή  Διοίκησης
Τεχνολογιών  ή Διοικητικής  Επιστήμης και  Τεχνολογίας  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών
Προϊόντων  και  Τροφίμων  ή  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  Διοίκησης   ή
Επιχειρησιακής  Έρευνας  και  Μάρκετινγκ  ή  Επιχειρησιακής  Έρευνας  και  Στρατηγικής
Πωλήσεων  (Marketing)  ή  Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με
κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή  Τμήματος  Φιλοσοφικού  τμήματος
Φιλοσοφικής  Σχολής  ή  Φιλολογίας  ή  Ελληνικής  Φιλολογίας  ή  Κοινωνιολογίας  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 Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Μεσογειακών Σπουδών με
κατευθύνσεις: 
α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών  Υπηρεσιών  ή  Ναυτιλιακών  Σπουδών  ή  Νομικής  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  Πολιτικής  Επιστήμης  ή
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
Πολιτικών  Επιστημών  ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σπουδών   ή  Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006
μετονομάστηκε  σε  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων)  ή  Τεχνολογίας  και
Συστημάτων  Παραγωγής  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. 

103

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ   της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

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
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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   και  Διοίκησης  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
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα 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  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.   

106

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του
ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.
 

107

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Πολιτικής  ή  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης   ή   Ιστορίας  -  Αρχαιολογίας  -  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και   Πολιτικής  Επιστήμης  -
Κοινωνικής  Διοίκησης  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ   της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

108

Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία
ή με  ειδίκευση  Μετάφρασης  ή με  ειδίκευση Διερμηνείας  στην  Αγγλική και  Γαλλική
γλώσσα  ή στην  Αγγλική  και  Γερμανική γλώσσα  ή  στην  Γαλλική  και  Γερμανική
γλώσσα  ή Αγγλικής  γλώσσας  ή Γαλλικής γλώσσας ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης
και Διερμηνείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

109

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

110

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή
το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  ή ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

111

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  ή  ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή
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Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  Α.Ε.Ι.  της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

113

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Κοινωνικής  Εργασίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας  ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής  Επιστήμης  -  Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,

114

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Βιβλιοθηκονομίας  ή  Βιβλιοθηκονομίας  και  Συστημάτων
Πληροφόρησης  ή  Διαχείρισης  Πληροφοριών  ή  Διεθνούς  Εμπορίου  ή  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  -  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης
Κοινωνικών-  Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  και  Οργανώσεων  ή  Διοίκησης  και
Διαχείρισης  Έργων  ή  Διοίκησης  Μονάδων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή  Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης 
Μονάδων  Υγείας  και  Πρόνοιας   ή  Διοίκησης  Συστημάτων  Εφοδιασμού  ή  Διοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας  ή  Ψηφιακών  Μέσων  και  Επικοινωνίας  Τ.Ε.  ή  Ελεγκτικών  και
Ασφαλιστικών  Εργασιών  ή  Εμπορίας  και  Διαφήμισης  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων   -
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού  και  Πληροφοριακών  Συστημάτων  ή  Εφαρμογών  Ξένων  Γλωσσών  στη
Διοίκηση  και  στο  Εμπόριο  ή  Εφαρμογών  Πληροφορικής  στη  Διοίκηση  και  στην
Οικονομία  ή  Λογιστικής  ή  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  ή  Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής και  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή
Διοίκησης  Οικονομίας  &  Επικοινωνίας  Πολιτιστικών  &  Τουριστικών  Μονάδων  ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής  και  Διοίκησης  ή  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  ή  Τεχνολογίας  και
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή
Χρηματοοικονομικής  και  Ασφαλιστικής  ή  Χρηματοοικονομικής  και  Ελεγκτικής  ή
Χρηματοοικονομικών  Εφαρμογών  ή  Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων
στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (ΠΣΕ)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή
ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το
ομώνυμο  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας

201

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  Τ.Ε.  -  Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.  με  κατεύθυνση
Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.

202

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Πληροφορικής  ή  Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  και
Πολυμέσων  ή  Τηλεπληροφορικής  και  Διοίκησης  ή  Διαχείρισης  Πληροφοριών  ή
Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού  και  Πληροφοριακών  Συστημάτων  ή  Εφαρμογών
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Πληροφορικής  στη  Διοίκηση  και   στην  Οικονομία  ή  Βιομηχανικής  Πληροφορικής  ή
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής
και  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  ή  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
Τηλεπικοινωνιακών  Συστημάτων  και  Δικτύων  ή  Επιχειρησιακής  Πληροφορικής  ή
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με
κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
και  Γεωπληροφορικής  Τ.Ε.  -  Πολιτικών Μηχανικών  Τ.Ε.  ΤΕΙ  ή  το  ομώνυμο πτυχίο  ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ)  οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο  Β΄  κύκλου  Σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 
Πτυχίο  Α΄  κύκλου  Σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
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Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού
Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού
Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του  Ν.  1346/1983  ή  Ν.  3475/2006  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
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Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Ι.Ε.Κ.  οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τομέα
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i)
οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τομέα  Πληροφορικής-Δικτύων  Η/Υ  ή  (ii)  ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής
Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  (ii)  τμήματος  Προγραμματιστών  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών
Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής
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μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ)  οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο  Β΄  κύκλου  Σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα  από  ειδικότητα,  ή Πτυχίο  Α΄  κύκλου  Σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα
προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ», στήλη  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με
τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τα κατωτέρω, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον αντίστοιχο κωδικό για τις

θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ.001 Γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (α)  επεξεργασίας  κειμένων,  (β)  υπολογιστικών  φύλλων  και  (γ)

υπηρεσιών διαδικτύου. 
ΚΩΔ.002 Καλή Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ.003 Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ.004 Άριστη Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ.005 Γενική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών
ΚΩΔ.006 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στον

χειρισμό  θεμάτων  του  Δημόσιου  Λογιστικού,  σύμφωνα  με  το  ν.4270/2014,  στον  έλεγχο  και  εκκαθάριση
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού,  στην κατάρτιση σχεδίου Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και
καταχώρισης των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων
στη χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) του Γ.Λ.Κ., του
προγράμματος  ΠΑΠΠΥΡΟΣ  και  του  Προγράμματος  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στην  έκδοση  τίτλου  για  την  πληρωμή
δαπανών,  στην τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΩΔ.007 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στον χειρισμό θεμάτων Δημόσιων Συμβάσεων και
Προμηθειών που εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο του ν.4412/2016.

ΚΩΔ.008 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων  μηνών εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων: στον
έλεγχο οικονομικών στοιχείων και στη σύνταξη μηνιαίου Συνοπτικού Μητρώου δεσμεύσεων για τους Ειδικούς
Φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού, στη σύνταξη μηνιαίων συνοπτικών αναφορών οικονομικών στοιχείων
του  Τακτικού  Προϋπολογισμού,  στην  παραγωγή,  στον  έλεγχο  και  την  επεξεργασία  οικονομικών
απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού, στη χρήση προγράμματος Λογιστικής Δημοσίου, στη
σύνταξη  οικονομικών  καταστάσεων  ανά  Ειδικό  Φορέα  και  στην  εξαγωγή  δείκτη  ΚΡΙ  των  δαπανών  του
τακτικού Προϋπολογισμού.

ΚΩΔ:009 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στη
διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, του
θεσμικού  πλαισίου  του  Ενιαίου  Συστήματος  Κινητικότητας  και  ειδικότερα  στον  χειρισμό  θεμάτων
υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου  Χρόνου,  στον  χειρισμό  εφαρμογών  Μητρώου  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Ελληνικού  Δημοσίου,
Διαύγεια, ΕΡΓΑΝΗ, της διαδικτυακής βάσης του Εθνικού Ποινικού Μητρώο, καθώς και εμπειρία στη χρήση
πληροφοριακού συστήματος πρωτοκόλλησης εγγράφων.

ΚΩΔ.010 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στην
κατάρτιση παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της

Σελ. 22 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



Ελλάδος,  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Δημοσιονομικής  Πολιτικής,  για  την  εξόφληση  των
εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων,  με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την
απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, στη διενέργεια συμψηφισμών και στην
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται
στις  σχετικές  βεβαιώσεις  φορολογικών και  ασφαλιστικών  οφειλών,  στην  καταχώριση των στοιχείων των
δικαιούχων  δαπανών  και  τήρηση  του  μητρώου  αυτών,  στην  τήρηση  των  Μητρώων  Κατασχέσεων  και
Εκχωρήσεων,  στην  εκτέλεση  εντολών  πληρωμής  των  δαπανών  των  έργων  του  ΠΔΕ βάσει  της  κείμενης
νομοθεσίας.

ΚΩΔ.011 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι τεσσάρων μηνών στον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών του ΠΔΕ
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά: α) την ΚΥΑ 134453/2015 (ΦΕΚ Β’ 2857) περί ρυθμίσεων
για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ, β) το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) αναφορικά αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης  και  εποπτείας  -δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις,  γ)  το  ν.  4412/2016  (Α΄147)  Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, δ) το πλαίσιο των ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄76), ν. 3528/2007
(ΦΕΚ Α’ 26), ν. 3690/1999, ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94) καθώς και κατά περίπτωση ειδικότερες ρυθμίσεις.  

KΩΔ.012 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στην
κατάρτιση  ετήσιου  προϋπολογισμού  και  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής  Πολιτικής  του
Υπουργείου, στην εφαρμογή νομοθεσίας δημόσιου λογιστικού, στην ανακατανομή διαθέσιμων οικονομικών
πόρων  κατά  την  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού,  στην  κατάρτιση  ετήσιου  προγράμματος  εκτέλεσης
προϋπολογισμού  και  στην  παρακολούθηση  εκτέλεσής  του,  στη  διατύπωση  προς  το  Γ.Λ.Κ.  αιτημάτων
μεταβολών  του  τακτικού  προϋπολογισμού,  στη  σύνταξη  αποφάσεων  προεγκρίσεων  ανάληψης  πολυετών
υποχρεώσεων,  στη  σύνταξη  αποφάσεων  ορισμού  υπόλογων  και  έκδοση  Χρηματικών  Ενταλμάτων
Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π.),  στην  καταχώρηση  μεταβολών  του  τακτικού  προϋπολογισμού  στο  Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στην παρακολούθηση στοιχείων και στην καταχώριση
δεδομένων σε λογιστικό πρόγραμμα.

ΚΩΔ.013 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στον
σχεδιασμό  προδιαγραφών,  την  υλοποίηση  και  την  παρακολούθηση  δράσεων  που  αφορούν  τη
διαπολιτισμικότητα,  τη  διαπολιτισμική  μεσολάβηση  και  τη  διαπολιτισμική  επικοινωνία,  καθώς  και  στη
σύνταξη μελετών σχετικών με τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και τον σχεδιασμό δράσεων σχετικών με
την  πρόσβαση  των  μεταναστών  στο  σύστημα  υγείας,  την  κοινωνική  ασφάλιση,  την  εργασία  και  την
εκπαίδευση.

ΚΩΔ.014 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στην
εκπόνηση  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  σχετικών  με  την  Πρόληψη  και  Αντιμετώπιση  του  εργασιακού
άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης, με εστίαση στη δυναμική των ομάδων και την επίλυση των
συγκρούσεων εντός αυτών και την προώθηση της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο, καθώς και στην
υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τη διαπολιτισμική διαφορετικότητα και την καταπολέμηση της βίας. 

ΚΩΔ.015 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στον χειρισμό Λογισμικού Share Point.
ΚΩΔ.016 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων  στην

εγκατάσταση,  Παραμετροποίηση  και  διαχείριση  Windows  Server  (2012  και  νεότερες  εκδόσεις)  Active
Directory  (Group  Policy  Management,  File  Shares,  Backup,  Recovery,  Disaster  Recovery  Plan,
TroubleShooting),  Ρυθμίσεις  Προσβάσεων  Χρηστών  και  Ασφάλειας  Τομέα  Υποστήριξη  χρηστών,  Σουίτα
Εφαρμογών  Office  365  (Microsoft  365),  Διαχείριση  και  Ρυθμίσεις  SharePoint,  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε
SharePoint,  Admin  Center  365  (Δημιουργία  και  Διαχείριση  χρηστών,  Σύνταξη  Κανόνων,  διαχείριση
Ασφάλειας, διαχείριση Exchange),  Υποστήριξη Χρηστών, Υποστήριξη Χρηστών για τηλεργασία (Microsoft
Teams,  Anydesk,  TeamViewer)  σε  χρήση  Windows,  σε  χρήση  εφαρμογών  αυτοματισμού  γραφείου,  σε
εγκαταστάσεις  λογισμικού  και  υλικού,  σε  πάσης  φύσεως  τεχνικό  θέμα,  Υποστήριξη  Τηλεδιασκέψεων,
Microsoft  Teams,  BlueJeans,  Zoom,  Webex,  e:presence,  Εγκατάσταση  και  Υποστήριξη  λογισμικού  για
θέματα  μισθοδοσίας,  πληρωμών,  ανθρώπινου  δυναμικού,  έκδοσης  πρωτοκόλλου,  Λογιστικής  δημοσίου,
Εφαρμογή πρωτοκόλλου, Διαχείριση Δικτύου και ρυθμίσεις ενεργού εξοπλισμού και τηλεφωνίας, Ρυθμίσεις
πρόσβασης σε ενεργό εξοπλισμό, Γνώσεις παραμετροποίησης VLANs σε Switches και Routers, Υποστήριξη
Χρηστών, Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων, Διαχείριση CMS WordPress, Γνώσεις προγραμματισμού:
html, python, PHP, JavaScript και MySQL, Υποστήριξη ιστοσελίδας, Εγκατάσταση Ψηφιακών Υπογραφών,
Παραμετροποίηση Υπολογιστών με τις αρχές πιστοποίησης και τους οδηγούς, Υποστήριξη χρηστών επί της
διαδικασίας, Υποστήριξη χρηστών σε τεχνικά θέματα, Τεχνική Υποστήριξη εξοπλισμού Πληροφορικής, καθώς
και  γνώσεις  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  πληροφορικής,  παραγωγή  και  ανάλυσης  στατιστικών
στοιχείων.

ΚΩΔ.017 Εξειδικευμένη  εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στην Στατιστική ανάλυση
ΚΩΔ.018 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων  στον
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έλεγχο  Ηλεκτρονικών  ροών  εργασιών  Πληροφοριακών  Συστημάτων  (Beta  Testing),  σε  ΟΠΣ,  που
περιλαμβάνει  έλεγχο  της  ηλεκτρονικής  καταγραφής  όλων  εισερχόμενων  αιτημάτων,  προτάσεων,
προβλημάτων, επίλυσης και παρακολούθησης του κύκλου ολοκλήρωσής των, σε πλατφόρμα e-learning, στη
συλλογή  προδιαγραφών  και  στην  ανάλυση  απαιτήσεων  με  βάση  το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο  και  τις
εφαρμοζόμενες διοικητικές διαδικασίες για την εναρμόνιση Πληροφοριακού Συστήματος και στην Υλοποίηση
custom reporting.

ΚΩΔ.019 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι τεσσάρων μηνών εντός του ακόλουθου πεδίου θεμάτων: σε θέματα
διεθνών  και  ευρωπαϊκών  θεμάτων  που  αφορούν  τη  μεταναστευτική  πολιτική  και  νομοθεσία   όπως  την
παρακολούθηση  εφαρμογής  Μνημονίων  Κατανόησης  και  Συμφωνιών  της  Ελλάδας  με  άλλες  χώρες,  την
ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών,  τη διαμόρφωση και  την προετοιμασία των θέσεων της Ελλάδας  σε
διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για θέματα μετανάστευσης.

ΚΩΔ.020 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων: στη
σύνταξη και την αποστολή απόψεων της Διοίκησης προς τα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία επί αιτήσεων
αναστολής και ακύρωσης κατόπιν άσκησης ενδίκων μέσων κατά απορριπτικών αποφάσεων της Διοίκησης,
στο πλαίσιο χορήγησης αδειών διαμονής και εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. 

ΚΩΔ.021 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι τεσσάρων μηνών εντός του ακόλουθου πεδίου θεμάτων: σε θέματα
μεταναστευτικής  νομοθεσίας  και  ειδικότερα  στον  τομέα  εξέτασης  των  προϋποθέσεων  χορήγησης  αδειών
διαμονής  σε  πολίτες  τρίτων  χωρών  με  σκοπό  την  επενδυτική  δραστηριότητα  ή  στο  πλαίσιο  σύναψης
συμφώνου συμβίωσης, στη σύνταξη και επεξεργασία νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων
και τη σύνταξη σχετικών διοικητικών εγγράφων πληροφόρησης των πολιτών. .

ΚΩΔ.022 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι τεσσάρων μηνών στη μετάφραση και διερμηνεία προς τα αγγλικά ή
γαλλικά κείμενα ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής νομοθεσίας και  πολιτικής, την επιμέλεια πάσης
φύσεως εγγράφων προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προς Ευρωπαϊκά Προγράμματα .

ΚΩΔ.023 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών εντός του ακόλουθου πεδίου θεμάτων: στη χρήση
του  προγράμματος  emIS  (Emigration  System),  τη  διαχείριση  βιομετρικών  δεδομένων  και  την  ψηφιακή
επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής.

ΚΩΔ.024 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στην εκκαθάριση Δημοσίων δαπανών
ΚΩΔ.025 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στο Διοικητικό Δίκαιο
ΚΩΔ.026 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί

προστασίας δεδομένων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και άριστη γνώση του ΓΚΠΔ,
γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται, γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και
της ασφάλειας δεδομένων, γνώση του τομέα δραστηριότητας και του οργανισμού και πιστοποίηση ως DPO.

ΚΩΔ.027 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία εξήντα μηνών στη διαχείριση έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
ΚΩΔ.028 Εξειδικευμένη  εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών σε κατασκευές εργοταξίου.
ΚΩΔ.029 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στη διαχείριση έργων πολιτικού μηχανικού
ΚΩΔ.030 Εξειδικευμένη εργασιακή  εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στη θέση τεχνικού δικτύου
ΚΩΔ.031 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι τεσσάρων μηνών στην διοικητική υποστήριξη συνεδριάσεων των

Επιτροπών,  προγραμματισμό  των  συνεδριάσεων,  προετοιμασία  φυσικών  φακέλων,  σύνταξη  πρακτικών
συνεδρίασης  και  ανάρτηση  εγγράφων και  Αποφάσεων σε διαδικτυακή πλατφόρμα,  γνώση του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με το ν.4375/2016, όπως ισχύει

ΚΩΔ.032 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
της  Κατηγορίας  Γ΄  επικινδυνότητας  του  άρθρου  10  του  Ν.3850/2010  σε  Διοικητικές  και  Οικονομικές
Υπηρεσίες.

ΚΩΔ.033 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία εξήντα μηνών στην εξυπηρέτηση κοινού ή/και σε υπηρεσίες υποστήριξης
τηλεφωνικού κέντρου.

ΚΩΔ.034 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

ΚΩΔ.035 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία   είκοσι  τεσσάρων  μηνών εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στον
έλεγχο και  την  εκκαθάριση  αποδοχών,  πρόσθετων  αμοιβών και  αποζημιώσεων  μονίμων  υπαλλήλων  και
υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, καθώς και τη μισθοδοσία. 

ΚΩΔ.036 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Β’ τάξης 3ης ειδικότητας ή εγκαταστάτη υδραυλικού 3ης
ειδικότητας ή άδεια Εργοδηγού υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει , 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια  δεν αναγράφεται  η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  από  την  οποία  να  προκύπτουν  τα  ανωτέρω
στοιχεία.
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Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΩΔ.037 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια  δεν αναγράφεται  η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  από  την  οποία  να  προκύπτουν  τα  ανωτέρω
στοιχεία.
 Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΚΩΔ.038 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι  πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ΚΩΔ.039 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΚΩΔ.040 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία είκοσι τεσσάρων μηνών ως Χημικός Τροφίμων.
ΚΩΔ.041 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν.1804/1988-Φ.Ε.Κ. 177/Α΄/25.8.1988).
ΚΩΔ.042 Εξειδικευμένη  εργασιακή  εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων  μηνών  εντός  του  ακόλουθου  πεδίου  θεμάτων:  στη

διαχείριση  πληροφοριακού  συστήματος,  την  παρακολούθηση  δεικτών  αποδοτικότητας,  την  ενημέρωση
πληροφοριακού  συστήματος,  τη  συλλογή  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων  για  την  παραγωγή  και
ανάρτηση στατιστικών αναφορών.

ΚΩΔ.043 Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία  είκοσι  τεσσάρων μηνών στην παροχή των σχετικών με την ειδικότητα
υπηρεσιών που αφορούν την τεχνική συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

ΚΩΔ.044 Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ),  η οποία να είναι  σε ισχύ ή
Βεβαίωση εγγραφής –υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78
και 110 του ν. 4488/2017 Α΄137), η οποία να έιναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
από την έκδοσή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.
800:

Προτάσσονται  των  λοιπών  υποψηφίων  ανεξάρτητα  από  το  σύνολο  των  μονάδων  που  συγκεντρώνουν,  οι
υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο του αντίστοιχου Κωδικού Θέσης [βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ στη στήλη ΕΔΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)] 

Επισημάνσεις: 
1. Κάθε υποψήφιος  δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και στην

οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις. Η σώρευση περισσότερων θέσεων ίδιας ή διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Tα προσόντα,  τα κριτήρια  ή οι  ιδιότητες  που αναγράφονται  από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του πρέπει  να
υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης το προσωπικό που θα προσληφθεί με την παρούσα Πρόσκληση δύναται να διατεθεί σε
άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, κατά προτεραιότητα, εντός της ίδιας Περιφέρειας ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
ή σε εγκαταστάσεις λοιπών Περιφερειών.

4. Το προσωπικό που θα προσληφθεί δύναται να πραγματοποιεί μετακινήσεις εκτός έδρας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες και τη φύση της παρεχόμενης εργασίας.

5. Περαιτέρω, λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου, το σύνολο ή μέρος των προσλαμβανόμενων
υποψηφίων, για τους Κωδικούς Θέσεων:
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220,
1221,1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1603, 1604, 1605, 1606, θα μετακινηθεί για ένα χρονικό διάστημα της σύμβασής του ή έως τη
λήξη αυτής, σε νέο κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στη Θηβών 196-198 του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη της περιφερειακής ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, αναλόγως των Υπηρεσιακών Αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΥΠΟΒ  Ο  ΛΗ     ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα βρουν στη
διεύθυνση  applications.migration.gov.gr και  να  την  υποβάλουν επισυνάπτοντας  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  στα αντίστοιχα  πεδία
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30-03-2020).
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ πρέπει:
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Ι.  Να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλουν  αίτηση  συμμετοχής  αποκλειστικά  μέσω  του  διαδικτυακού  του  τόπου  (στη
διεύθυνση  applications.migration.gov.gr). 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.
ΙΙ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας
αρχής  ή  των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου  (δηλ.  αυτών όπου αναφέρονται  ο αριθμός  και  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του
κατόχου)  ή  των  δύο  όψεων  της  άδειας  οδήγησης  ή  των  κρίσιμων  σελίδων  του  ατομικού  βιβλιαρίου  υγείας  οποιουδήποτε
ασφαλιστικού  φορέα.  Αν  από  αυτά  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  γεννήσεως  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  πιστοποιητικό  ή
βεβαίωση γεννήσεως. Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν
ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν
συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).
2. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα  - μπορεί ο υποψήφιος να ακολουθήσει την μορφή του ευρωπαϊκού προτύπου βιογραφικού
σημειώματος στην ακόλουθη διεύθυνση: https://europa.eu/europass/el  -.
3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά
αποδεικτικά  στοιχεία,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  κατωτέρω  στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄,  Β΄  και  Γ΄.  Αν  οι  υποψήφιοι  δεν
προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια που δηλώνουν
με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία
Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) και στην οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις. 
Αντικατάσταση  της  αίτησης  ή  διόρθωση  ή  υποβολή  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών  γίνεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της
προθεσμίας υποβολής αυτών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Για την υποβολή της
αίτησης,  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  των  προσωπικών  κωδικών  Taxis ή  με   εγγραφή  στοιχείων  χρήστη  στην  ηλεκτρονική
πλατφόρμα, όπου διατίθεται η αίτηση, με σκοπό την πιστοποίηση των αιτούντων.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η/11/2020, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα
07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Η  ευθύνη  της  σωστής  συμπλήρωσης  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  υποψήφιο.  Δεδομένου  ότι  η
επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι θα καλούνται να επιλέξουν μέχρι δύο (2) κωδικούς θέσεων και στη
συνέχεια  υποχρεούνται  να  συμπληρώσουν  τα  σχετικά  πεδία  της  ηλεκτρονικής  αίτησης,  επισυνάπτοντας  παράλληλα  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, που αντιστοιχούν στα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται  και βαθμολογούνται ανά θέση και
κατηγορία και τα οποία διαθέτουν. 

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία ή αν συμπληρώσουν άλλα πεδία, πλην εκείνων που αναφέρονται στα
συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Για το σύνολο των θέσεων προβλέπεται και η διεξαγωγή συνέντευξης των υποψηφίων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών επαρκούς αριθμού
υποψηφίων, σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων, από τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων ανά κωδικό θέσης βάσει των
δηλωθέντων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στοιχείων τους. Όσοι εκ των ελεγχθέντων υποψηφίων πληρούν τα τυπικά
απαιτούμενα  προσόντα  κατατάσσονται  σε  πίνακα  ανά  κωδικό  θέσης,  κατά  φθίνουσα  σειρά  βαθμολογίας,  η  οποία
προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων πλην της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που προηγούνται
στον  παραπάνω  πίνακα  θα  κληθούν  σε  συνέντευξη  σε  αριθμό  που  προσδιορίζεται  σύμφωνα  με  τα  ακολούθως
αναφερόμενα:

 Για τους κωδικούς θέσης στους οποίους αντιστοιχεί  1 υποψήφιος: θα κληθούν οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι
 Για τους κωδικούς θέσης στους οποίος αντιστοιχούν 2 υποψήφιοι: θα κληθούν οι 5 επικρατέστεροι υποψήφιοι
 Για τους κωδικούς θέσεων στους οποίους αντιστοιχούν 3 υποψήφιοι και άνω, θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με

το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων στον συγκεκριμένο κωδικό.

Επί ισοβαθμίας του τελευταίου, βάσει των ανωτέρω, επικρατέστερου υποψηφίου καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι 
ισοβαθμούντες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται κατά κωδικό θέσης σε πίνακες
κατάταξης  κατά  φθίνουσα  σειρά  συνολικής  βαθμολογίας,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  άθροισμα  της  βαθμολόγησης  των
παρακάτω κριτηρίων (ανά κατηγορία και Κωδικό Θέσης). Οι συντελεστές βαρύτητας στις 4 ομάδες κριτηρίων είναι οι κάτωθι:

 Εκπαίδευση: 20%
 Κοινωνικά κριτήρια: 30%
 Γενική ή Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία: 20% (γενική ή εξειδικευμένη ανά περίπτωση)
 Συνέντευξη υποψηφίου: 30%

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Βαρύτητα 20%) (max 20)

α. Βασικός Τίτλος Σπουδών (Βαρύτητα 15%) (max 15 ):
Τιμή: Βαθμός (σε κλίμακα του 10) Χ 10

β. Μεταπτυχιακός Τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (Βαρύτητα 5%) (max 5 ):
Τιμή: ΝΑΙ - ΟΧΙ

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βαρύτητα 30%) (max 30)

i. Τρίτεκνος, Πολύτεκνος ή Τέκνο αυτών των περιπτώσεων (Βαρύτητα: 12,85%) (max 600)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+
μονάδες 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

ii. Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) (Βαρύτητα 2,36%) (max 110)
αριθμός τέκνων 1 2 3+
μονάδες 30 60 110

iii. Γονέας ή Τέκνο Μονογενεΐκής Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο) (Βαρύτητα 5,36%) (max 250)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5+
μονάδες 50 100 150 200 250

iv.  Αναπηρία  Υποψηφίου με  ποσοστό  τουλάχιστον  50% (το  ποσοστό αναπηρίας  πολλαπλασιάζεται  με  το  συντελεστή  «3»)
(Βαρύτητα 5,14%) (max 240)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 80%+
μονάδες 150 … 180 … 240

v. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή «2») (Βαρύτητα:
4,29%) (max 200)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% … 100%
Μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 … 200

3. ΓΕΝΙΚΗ ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Βαρύτητα 20%) (max 20)

Α. Γενική Εργασιακή Εμπειρία

Για τις θέσεις , 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1223, 1225,1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, βαθμολογείται η γενική εργασιακή εμπειρία  24 μηνών με 20 μόρια.
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Β. Εξειδικευμένη Εργασιακή Εμπειρία

Για τις θέσεις 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,
1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1236, 1238, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416 βαθμολογείται η εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία 24 μηνών με 20 μόρια.

Για τις θέσεις 1230 βαθμολογείται η εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία 60 μηνών με 20 μόρια 

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Βαρύτητα 30%) (max 30)

Βαθμολογία σε κλίμακα του 100 Χ συντελεστής βαρύτητας 30%
Βαθμός 1 … 25 … 50 … 75 … 100

Μονάδες   1 … 7,50 … 15,00 … 22,5 … 30

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Βαρύτητα 20%) (max 20)

  Βασικός Τίτλος Σπουδών (Βαρύτητα 20%) (max 20):
Τιμή: Βαθμός (σε κλίμακα του 20) Χ 5

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βαρύτητα 30%) (max 30)

i. Τρίτεκνος, Πολύτεκνος ή Τέκνο αυτών των περιπτώσεων (Βαρύτητα: 12,85%) (max 600)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+
μονάδες 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

ii. Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) (Βαρύτητα 2,36%) (max 110)
αριθμός τέκνων 1 2 3+
μονάδες 30 60 110

iii. Γονέας ή Τέκνο Μονογενεΐκής Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο) (Βαρύτητα 5,36%) (max 250)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5+
μονάδες 50 100 150 200 250

iv.  Αναπηρία  Υποψηφίου με  ποσοστό  τουλάχιστον  50% (το  ποσοστό αναπηρίας  πολλαπλασιάζεται  με  το  συντελεστή  «3»)
(Βαρύτητα 5,14%) (max 240)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 80%+
μονάδες 150 … 180 … 240

v. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή «2») (Βαρύτητα:
4,29%) (max 200)

ποσοστό αναπηρίας
50% … 60% … 67% … 70% … 100%

Μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 … 200

3. ΓΕΝΙΚΗ ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Βαρύτητα 20%) (max 20)

Α. Γενική Εργασιακή Εμπειρία

Για τις θέσεις 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539
βαθμολογείται η γενική εργασιακή 24 μηνών με 20 μόρια.
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Β. Εξειδικευμένη Εργασιακή Εμπειρία

Για τις θέσεις 1601, 1602, 1603, 1604 και 1606 βαθμολογείται η εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία 24 μηνών με 20 μόρια.

Για τη θέση 1605 βαθμολογείται η εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία 60 μηνών με 20 μόρια.

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Βαρύτητα 30%) (max 30)

Βαθμολογία σε κλίμακα του 100 Χ συντελεστής βαρύτητας 30%
Βαθμός 1 … 25 … 50 … 75 … 100

Μονάδες   1 … 7,50 … 15,00 … 22,5 … 30

Ο  τρόπος  προσδιορισμού  και  ο  αριθμός  των  υποψηφίων  που  θα  κληθούν  σε  συνέντευξη  ανά  κωδικό  θέσης
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams και βιντεοκλήσης. Αναλυτικές οδηγίες
για  την  εφαρμογή  περιλαμβάνονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   https  ://  jobs  .  migration  .  gov  .  gr  .  Εφόσον  ο  υποψήφιος  δεν
εμφανιστεί στη συνέντευξη, η αίτηση υποψηφιότητάς του απορρίπτεται. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους υποψηφίους επτά
(7)  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  της  συνέντευξης,  σχετικά  με  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  αυτής.  Η
ενημέρωση  θα  γίνει  μέσω  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας,  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που  έχει  δηλώσει  ο
υποψήφιος. Η ημερομηνία ή η ώρα της συνέντευξης δύναται να επανακαθοριστούν μόνο μία φορά, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, βάσει του κεντρικού προγραμματισμού συνεντεύξεων, κατόπιν αιτιολογημένου γραπτού αιτήματος του υποψηφίου, το
οποίο  θα  αποσταλεί  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση   interviewma  1@  migration  .  gov  .  gr   .  Υποψήφιος  που  δεν  επιθυμεί  να
συμμετέχει  στη  συνέντευξη,  οφείλει  να  αποστείλει  Υπεύθυνη  Δήλωση  μη  αποδοχής  στην  προαναφερόμενη  ηλεκτρονική
διεύθυνση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Μεταξύ  ισοβαθμούντων υποψηφίων  προηγείται  ο υποψήφιος που έχει  περισσότερες  μονάδες  στο  πρώτο κριτήριο  (τίτλος
σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί
δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση
το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ
αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.),
Τεχνολογικής (Τ.Ε.)  και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση
των οριστικών πινάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται  με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση - Υπεύθυνη
Δήλωση (ηλεκτρονική). Η αρμόδια επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των φερόμενων ως προσληπτέων και επαρκή αριθμό
επόμενων σε σειρά κατάταξης υποψηφίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα απαιτούμενα και βαθμολογούμενα
προσόντα ή κριτήρια πρόσληψης (πλην της συνέντευξης) δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή
εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ως
άνω  ελεγχθέντες  υποψήφιοι  είτε  διαγράφονται  από  τους  οικείους  πίνακες  και  αποβάλλονται  από  τη  διαδικασία  είτε
αναμορφώνεται η βαθμολογία τους αντιστοίχως. Σε συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά των αμέσως επόμενων υποψηφίων
στη σειρά  κατάταξης,  μέχρις  ότου  συμπληρωθεί  επαρκής  αριθμός  ελεγμένων υποψηφίων που προτάσσονται  στον  εν  λόγω
πίνακα  σε  σχέση  με  τον  αριθμό  των  προκηρυσσομένων  θέσεων.  Μετά  τη  διενέργεια  και  της  συνέντευξης  καταρτίζονται  οι
Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής
τους, καταρτίζονται οι «Πίνακες Προσληπτέων» που περιλαμβάνουν αριθμό προσληπτέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που
προκηρύσσονται για κάθε κωδικό θέσης, οι «Πίνακες Αναπληρωματικών» που περιλαμβάνουν υποψηφίους που έπονται στην
συνολική βαθμολογία των προσληπτέων μετά τη διαδικασία της συνέντευξης και εγγράφονται σε σειρά κατάταξης και οι «Πίνακες
κατάταξης λοιπών υποψηφίων» στους οποίους εγγράφονται οι υποψήφιοι, με την αντίστοιχη σχετική επισήμανση, που είτε έχουν
καταταγεί  μετά  από  έλεγχο  των  απαιτούμενων  και  βαθμολογούμενων  προσόντων  ή  κριτηρίων  πρόσληψης  (πλην  της
συνέντευξης), είτε έχουν καταταγεί μόνο βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους στοιχείων.
Η σύνταξη των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται  από: α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων
Άσυλο με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου
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Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του Α.Σ.Ε.Π. και γ) τον
Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει ο εκπρόσωπός
του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α` ή Β`, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μέριμνα της
Επιτροπής. Ένσταση κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και υποβάλλεται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση «enstaseisma1@migration.gov.g  r  ». 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό
του, και γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης
και  Ασύλου με τον  αναπληρωτή του,  που ορίζεται  από τον  Υπουργό Μετανάστευσης  και  Ασύλου.  Η Επιτροπή  Ενστάσεων
καταρτίζει και Οριστικούς Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων, τους οποίους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός πέντε
(5) ημερών από την κατάρτισή τους το ΑΣΕΠ τους εγκρίνει και τους αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εντός
επτά  (7)  εργασίμων  ημερών.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  αυτή,  τεκμαίρεται  έγκριση  των  Οριστικών  Πινάκων
Προσληπτέων και Απορριπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από την υπογραφή της
σύμβασης, η οποία λαμβάνει χώρα  μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι
οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
στον  πίνακα  του  συγκεκριμένου  κωδικού  θέσης,  κατά  τη  σειρά  εγγραφής  τους  σε  αυτόν  σύμφωνα με  την  περιγραφόμενη
διαδικασία στα προηγούμενα Κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το  υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι οριστικοί καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, ισχύουν επί μια τριετία ή μπορεί  και εξαετία από την κατάρτισή τους.
Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού σε αντικατάσταση αποχωρούντων προσληπτέων υποψηφίων, των οποίων οι
συμβάσεις λύθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της τριετίας ή εξαετίας, γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη
σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς σύμφωνα με την αναφερόμενη στα προηγούμενα Κεφάλαια διαδικασία,
εφόσον είναι  σε  ισχύ τα  γενικά  και  απαιτούμενα  πρόσθετα  προσόντα  πρόσληψής  τους  που είχαν  υποβάλλει  στην  αίτηση
συμμετοχής τους στην παρούσα πρόσκληση.  

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για τους ανωτέρω κωδικούς θέσεων της παρούσας Πρόσκλησης οι οποίοι προσλαμβάνονται
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις Υπηρεσίες  του Υπουργείου  Μετανάστευσης και  Ασύλου,  πρέπει  να προσέλθουν στις
διευθύνσεις όπου εδρεύουν οι  κατά τόπο Υπηρεσίες όπου έχουν προσληφθεί  για τη σύναψη σύμβασης εργασίας και ανάληψης
υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)  εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης πρόσληψής
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στη σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν
εμπρόθεσμα  σύμφωνα με  τα  προαναφερόμενα,  καθώς και  σε  περίπτωση  που  με  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση τους  δεν
αποδεχτούν  την  πρόσληψή  τους,  αντικαθίστανται  με  άλλους  από  τους  εγγεγραμμένους  και  διαθέσιμους  επιτυχόντες  στους
οριστικούς  πίνακες, του αντίστοιχου κωδικού θέσης και της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Πρόσκληση αναρτάται στους χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων και της ιστοσελίδας της οικείας Υπηρεσίας, όπου θα
προσληφθεί  το  προσωπικό  ΙΔΟΧ,  καθώς  και  στους  διαδικτυακούς  τόπους  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  & Ασύλου,  του
¨Διαύγεια¨ και της ¨Ανοικτής Διακυβέρνησης/OpenGov¨ , με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης της απόφασης.
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  
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-ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι:  ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Στην ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», επισυνάπτονται, πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β΄ δικαιολογητικών, τα κάτωθι δικαιολογητικά και ο τρόπος επικύρωσης των οποίων ορίζεται στην ενότητα  14 του
παρόντος παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και  παραλείψεις,  συνιστάται  στους υποψηφίους πρώτα να διαβάσουν
προσεκτικά το κείμενο της  Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τις ακόλουθες οδηγίες, καθώς και τις οδηγίες στα αναπόσπαστα
Παραρτήματα Β΄  και  Γ΄(για  τις  περιπτώσεις  όπου απαιτείται  από τον  αντίστοιχο  κωδικό θέσης η  απόδειξη  γνώσης Ξένης
Γλώσσας ή και η απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών)  και στη συνέχεια να προβούν στη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Η  ευθύνη  της:  α)  ορθής  συμπλήρωσης  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  και  β)  υποβολής  όλων  των  απαιτούμενων
δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

1. Τίτλος σπουδών 

(για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και
το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για
ακέραιο  αριθμό  που  προέκυψε  από  στρογγυλοποίηση  είτε  πρόκειται  για  αμιγώς  ακέραιο  αριθμό)  πρέπει  να  υποβάλει  και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.  Στις  περιπτώσεις  τίτλων σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ»,
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται
υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, π.χ. «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ
ΚΑΛΩΣ»  και  «5,00»  για  «ΚΑΛΩΣ».  Σε  περίπτωση  που  ο  βαθμός  δεν  προκύπτει  ούτε  από  αξιολογικό  χαρακτηρισμό,  θα
λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».  

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών

1) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου στην Πρόσκληση ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.
ή  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής
«αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την  Πρόσκληση, οι υποψήφιοι οι
οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην  Πρόσκληση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω
όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία),  υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  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 Πρόσκληση.  Σε  περίπτωση  που  δεν  προσκομισθεί  η
βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

2) Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην Πρόσκληση ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Τ.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  «αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  ή
αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την Πρόσκληση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που
αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην Πρόσκληση, καλύπτεται δε από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υποχρεούνται να
προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.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  Πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

3) Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που ορίζονται ως απαιτούμενα προσόντα στην
Πρόσκληση, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών
τους, με το ζητούμενο από την Πρόσκληση. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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4) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή
ενδέχεται να ζητείται από την Πρόσκληση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον
τίτλο  σπουδών τους,  από την οποία να προκύπτει  ότι  παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της  κατεύθυνσης  ή
ειδίκευσης που ζητείται από την Πρόσκληση.

5) Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων
πιστοποίησης, που αναφέρεται σε βεβαίωση που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.)  ή  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  (Ε.Ο.Π.Π.)  ή  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης
Προσόντων  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  και  η  οποία  δεν  ισχύει  αυτοτελώς  αλλά  αποτελεί
αναπόσπαστο  παράρτημα  του  διπλώματος.  Προς  απόδειξη  αυτών  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν:  Δίπλωμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.
ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή
μόνο Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που κατέστησαν διπλωματούχοι. 

6) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: 

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα,  για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθμολογικής  κλίμακας  αυτού  με  τη  βαθμολογική  κλίμακα  των  ημεδαπών  τίτλων  ή  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 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 αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στην  περίπτωση  που  από  την  Πρόσκληση ζητούνται  όλα  τα  πτυχία  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  (ΠΕ)  ή  Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το
Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό  αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό  Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  περί  ισοτιμίας  καθώς  και  αντιστοιχία  της  βαθμολογικής  κλίμακας  αυτού  με  τη  βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν
χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Επισήμανση:  Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών,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 Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά
την  υποβολή  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  συμμετοχής  τους  να  έχουν  σημειώσει  στα  κατάλληλα  πεδία  της  ότι  κατέχουν  τα
απαιτούμενα κατά τηνπροκήρυξη 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 πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται
ότι,  κατά  το  στάδιο  της  κατάρτισης  των  προσωρινών  πινάκων  κατάταξης  και  διοριστέων  οι  ανωτέρω  υποψήφιοι  ναι  μεν
τεκμαίρεται  ότι  δεν διαθέτουν  το αντίστοιχο  προσόν ή κριτήριο  κατάταξης,  δύνανται,  όμως,  εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω
προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων προσκομίζοντας
τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να
αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα/κριτήρια.

Εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για  την  ισοτιμία  και  την  αντιστοιχία  του  τίτλου,  όσοι
υποψήφιοι  υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής  ισοδυναμίας τίτλων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i)Το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών  Προσόντων  (Σ.Α.Ε.Π.)  του  άρθρου  55  του  Π.Δ.  38/2010  «Προσαρμογή  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 Επαγγελματικής  Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)  του άρθρου 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  Κοινοτήτων,  94/38/ΕΚ  και  95/43/ΕΚ  της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iv)  το  Συμβούλιο  Αναγνωρίσεως  Επαγγελματικής  Ισοτιμίας  Τίτλων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),  εφόσον στην
περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της Πρόσκλησης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα,
αρμοδιότητας  του  (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),  σύμφωνα με  τα  άρθρα 10 παρ.  2  έως  12  και  11  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».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν
χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που
ορίζονται ανωτέρω. 

Επίσης,  δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για  την ισοτιμία  και  την αντιστοιχία  του τίτλου  όσοι
υποψήφιοι προσκομίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στις διατάξεις  του Κεφαλαίου ΙΙΙ  του Τίτλου ΙΙΙ  του π.δ. 38/2010, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006.

Υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι του ως άνω πτυχίου της αλλοδαπής, εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης
αναγνώρισης  για  την  ισοτιμία  και  την  αντιστοιχία  του  τίτλου,  όχι  όμως  και  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης
πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου. 

Προκειμένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική
κλίμακα τίτλων της ημεδαπής,  ο υποψήφιος συμπληρώνει  στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης ,  που αφορά στη
δεκαδική  μορφή  του  βαθμού  τίτλου  σπουδών  (πεδίο  ακέραιος),  την  κατώτερη  βαθμολογία  της  κλίμακας  Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5,00».

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση:   Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση
του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  για  τεχνική  και  επαγγελματική  εκπαίδευση  αλλοδαπής,  πράξη
ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του
Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων  (Ε.Ο.Π.Π.)  ή  του  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων  και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για  την  ισοτιμία  και  την  αντιστοιχία  του  τίτλου  όσοι
υποψήφιοι  υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής  ισοδυναμίας τίτλων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i)  το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών  Προσόντων  (Σ.Α.Ε.Π.)  του  άρθρου  55  του  π.δ.  38/2010  «Προσαρμογή  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.

ii) 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».

iii)  το Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)  του άρθρου 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  Κοινοτήτων,  94/38/ΕΚ  και  95/43/ΕΚ  της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
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Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 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 περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν 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 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 Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες,
έχει  χορηγηθεί  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια
του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με  πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την Πρόσκληση ως
προσόντα πρόσληψης. 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης 
Σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  προσκομίσουν  μεταπτυχιακό  δίπλωμα,  αν  ο  μεταπτυχιακός  τίτλος  έχει  αποκτηθεί  στην
αλλοδαπή  απαιτείται  μόνο  Πράξη  Αναγνώρισης  του  τίτλου  από  το  ΔΙΚΑΤΣΑ  ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  το
Διεπιστημονικό Οργανισμό 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 αρχικών αιτήσεων.

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του
πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος διότι τούτος
συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό και δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

3. Για  ορισμένες  ειδικότητες,  των  κατηγοριών  Πανεπιστημιακής  (ΠΕ),  Τεχνολογικής  (ΤΕ)  και  Δευτεροβάθμιας  (ΔΕ)
Εκπαίδευσης, ενδέχεται  να  απαιτούνται  από  την  Πρόσκληση ως  πρόσθετα  (ΜΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)  προσόντα  η
γλωσσομάθεια ή/και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας πρόσληψης έχει την ευθύνη
ενσωμάτωσης στην Πρόσκληση των δύο Ειδικών Παραρτημάτων που αφορούν στην απόδειξη των ανωτέρω προσόντων και
ειδικότερα το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» ή/και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Επομένως, αν για την ειδικότητα που επιδιώκει ο υποψήφιος προβλέπεται η κατοχή των παραπάνω
προσόντων, ο ίδιος πρέπει να ανατρέξει στα αντίστοιχα ειδικά παραρτήματα, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο
απόδειξής τους. 
 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας (όπου προβλέπεται) ή βεβαίωση περί πλήρωσης
όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου
τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το
νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική
οργάνωση.

5. Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ή Επαγγελματικές Ταυτότητες που προβλέπονται από την Πρόσκληση.

6. Βεβαίωση μόνιμης  κατοικίας  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι  παλαιότερης  των δύο μηνών από την  ημερομηνία  έναρξης  της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος
του δήμου αυτού,  για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται  δεκτό
πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

7. Πολύτεκνοι και Τέκνα πολυτέκνων:  

Προϋποθέσεις:

1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή
νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
τρίτο  (23ο) έτος  της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές πανεπιστημιακής  και τεχνολογικής
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εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή
αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα
ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο ) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν  σε  αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές  πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και  αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  εκπληρώνουν  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  και  δεν  έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο ) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω
ισοβίως,  αυτός,  εφόσον έχει  τρία  τέκνα  εκ  των υπαγομένων  σε  μία  από  τις  περιπτώσεις  της  ανωτέρω παραγράφου  1.  Σε
περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο
απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω
παραγράφου 1.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (Φ.Ε.Κ. 2 Α΄) όπως και
εκείνοι  που  την  αποκτούν  βάσει  των  διατάξεων  του  Ν.  3454/2006  τη  διατηρούν  ισοβίως  και  απολαμβάνουν  ισοβίως  τα
δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων
των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).

1. Πολύτεκνοι 
Δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου, απαιτείται:
Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  οικείου  δήμου  ή  κοινότητας  στα  δημοτολόγια  των  οποίων  είναι  γραμμένοι  ή
βεβαίωση  οικογενειακής  κατάστασης  που  χορηγείται  από  τα  ΚΕΠ  μέσω  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος
Εθνικού Δημοτολογίου  [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],  πρόσφατης έκδοσης (όχι  παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

2. Τέκνα πολυτέκνων 

Δικαιολογητικά:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας απαιτείται:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

Επισημάνσεις:
1.  Υποψήφιος  που  είναι  ταυτόχρονα  πολύτεκνος  και  τέκνο  πολυτεκνικής  οικογένειας  δικαιούται  να  κάνει  χρήση  της
προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.
2. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου
να προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
3. Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.  
4.Στην  περίπτωση  υποψηφίου  που  είναι  ταυτόχρονα  πολύτεκνος  ή  τέκνο  πολυτέκνου  και γονέας  ή  τέκνο  μονογονεϊκής
οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική
5. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνοντας χρήση του
αυτού κριτηρίου και εφόσον δεν είναι δυνατή η οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός, διενεργείται δημόσια
κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω κριτήριο.

Προκειμένου για αλλοδαπούς:
(α) Εφόσον είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

(β) Εφόσον δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα:
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Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή
πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολυτέκνου
[ν.2431/1996 και υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφαση της Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π., ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014)].

Επισήμανση: Προκειμένου  για  την  απόδειξη  της  πολυτεκνίας  απαιτείται  απαραιτήτως  η  προσκόμιση  και  των  δύο,  κατά
περίπτωση,  προαναφερόμενων  δικαιολογητικών.  Σε  αντίθετη  περίπτωση δεν  θα αναγνωρίζεται  το  κριτήριο  πολυτεκνίας   (ν.
4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

Επιπλέον,  οι  πολύτεκνοι  και  τα  τέκνα  πολύτεκνων  οικογενειών,  στην  περίπτωση  που  δεν  έχουν  συμπληρώσει  το  σχετικό
τετραγωνίδιο στην ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί
στον  ίδιο φορέα άλλο μέλος της  ίδιας  οικογένειας  κάνοντας  χρήση της  πολυτεκνικής  ιδιότητας,  οφείλουν  να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.

8. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τρίτεκνων:
Προϋποθέσεις: Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 64 του ν. 4590/2019):

 α) Ο τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος
της ηλικίας τους και στα τρία τέκνα περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και
άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον
είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και
δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών
τέκνων.

Δικαιολογητικά:      
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, απαιτείται (Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-
2017, αρ. 2 παρ.3 Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/6-2-2017): 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται
από  τα Κ.Ε.Π.  μέσω του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Εθνικού  Δημοτολογίου  {(Ο.Π.Σ.Ε.Δ.)-ΚΥΑ 7228/2014
(Φ.Ε.Κ. 457/τ.Β΄/25-2-2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο
κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: 
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα. 
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα. 
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. 
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του. 
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από
ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
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Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές
Επιτροπές:
 - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), 
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), 
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και 
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. 
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση του
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή του αναγνωρισμένου ως ομοταγούς εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από την οποία
να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών. 
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των
αρμόδιων αρχών. 
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης
συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί  χωρίς γάμο των γονέων τους,  ο γονέας που συμμετέχει  στη
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων
πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. 

Επισημάνσεις:
1. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνοντας χρήση του
αυτού κριτηρίου και εφόσον δεν είναι δυνατή η οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός, διενεργείται δημόσια
κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω κριτήριο.
2. Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τρίτεκνων είναι η ίδια.
3. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
4. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να
προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 
5. Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.  
6. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η
βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Προκειμένου για αλλοδαπούς:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Επιπλέον, οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο
στην ηλεκτρονικήαίτηση, προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα
άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας  κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την απόδειξη του
κριτηρίου των ανήλικων τέκνων). 

 
9. Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας:
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης,
ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους
της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 του ν.3838/2010).
Ο υποψήφιος που αποδεικνύει την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας πρέπει να σημειώσει τον αριθμό των τέκνων
του.
Δικαιολογητικά:
Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει:
Στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
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αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως
αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα. Εάν
από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική
ληξιαρχική  πράξη  θανάτου.  Για  την  περίπτωση  της  κηρύξεως  αφάνειας  κατά  νόμον,  το  ανωτέρω  πιστοποιητικό  πρέπει  να
συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Αν κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 ετών,  πρέπει  από τα ανωτέρω
έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.  
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των
γονέων (διάστασης), απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών. 
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα σε περίπτωση
διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε
η άσκηση της  γονικής μέριμνας στον ένα εκ  των δύο,  σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων.  Σε περίπτωση που το τέκνο είναι  ενήλικο ηλικίας έως και  25 ετών,  υπεύθυνη δήλωση ότι
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής
συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης ότι τελεί σε διάσταση με τον ή/τη σύζυγο και ασκεί εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε
περίπτωση που το τέκνο είναι  ενήλικο ηλικίας  έως και  25 ετών,  υπεύθυνη δήλωση ότι  ασκούσε εν τοις  πράγμασι  και  κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του
τέκνου.
Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή
περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών. 
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον
άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας). 
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων.  Σε περίπτωση που το τέκνο είναι  ενήλικο ηλικίας έως και  25 ετών,  υπεύθυνη δήλωση ότι
ασκούσε  εν  τοις  πράγμασι  και  κατ’  αποκλειστικότητα  τη  γονική  μέριμνα  αυτού  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  μέχρι  την
ενηλικίωση του τέκνου.
Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς
πραγματικούς  λόγους  αδυναμίας  ασκήσεως  της  γονικής  μέριμνας  από  τον  άλλο  γονέα,  απαιτείται  η  υποβολή  οιουδήποτε
αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμο δημόσιας αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  ο πραγματικός  λόγος αδυναμίας
άσκησης  της  γονικής  μέριμνας  από  τον  άλλο  γονέα  (π.χ.  πιστοποιητικό  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  εγκλεισμός  του  σε
σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
Σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής
άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
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υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών. 
β.  Αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης,  συνοδευόμενης  από  το  κατά  νόμο  πιστοποιητικό  τελεσιδικίας  της,  από  την  οποία  να
προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο
γονέα λόγω κακής άσκησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων.  Σε περίπτωση που το τέκνο είναι  ενήλικο ηλικίας έως και  25 ετών,  υπεύθυνη δήλωση ότι
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών. 
βi. Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής
μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι για
ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί
η άσκησή της.  
ή
βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής
μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με
το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής
μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε υπάρξει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με
το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών. 
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης
από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν
υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι για
ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του
μέριμνα κατόπιν υιοθεσίας.
Σημείωση:  Σε  περίπτωση  που  από  το  ανωτέρω  πιστοποιητικό  ή  τη  βεβαίωση  οικογενειακής  κατάστασης  (υπό  στοιχείο  α)
προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο
β). 

10. Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον έναν μόνο γονέα του. Στην περίπτωση
αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το
τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ.6 του ν.3838/2010).
Δικαιολογητικά
Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει:
Στην  περίπτωση  θανάτου  ή  κηρύξεως  αφάνειας  κατά  νόμον  του  ενός  τουλάχιστον  εκ  των  δύο  γονέων  ή  του  μονογονέα,
απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής  της  πατρικής  του  οικογένειας,  από  το  οποίο  να προκύπτει  ότι  μέχρι  να ενηλικιωθεί  στερήθηκε
παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του) λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν
από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του), τότε πρέπει
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να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.  Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω
πιστοποιητικό  πρέπει  να συνοδεύεται  από αντίγραφο δικαστικής  απόφασης  σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό
τελεσιδικίας της.  
β.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι  την  ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις
πράγμασι  και  κατ’  αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας.  Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας  και των δύο γονέων,  υπεύθυνη
δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε  περίπτωση  διαζυγίου  ή  ακυρώσεως  γάμου  ή  λύσης  του  συμφώνου  συμβίωσης  ή  διακοπής  της  εγγάμου  συμβιώσεως
(διάστασης) των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής του μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή τρίτο
πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε
η άσκηση της  γονικής μέριμνας στον ένα εκ  των δύο,  σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
γ.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  για  ορισμένο χρονικό  διάστημα μέχρι  την  ενηλικίωσή του  τη γονική  του  μέριμνα ασκούσε  εν  τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο. 
Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής
συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι οι γονείς του τελούσαν σε
διάσταση και κατά το χρονικό αυτό διάστημα μέχρι  και την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι
ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον
ένα τουλάχιστον γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας). 
γ.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  για  ορισμένο χρονικό  διάστημα μέχρι  την  ενηλικίωσή του  τη γονική  του  μέριμνα ασκούσε  εν  τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση ανικανότητας άσκησης της
γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς
πραγματικούς  λόγους  αδυναμίας  ασκήσεως  της  γονικής  μέριμνας  από  τον  ένα  τουλάχιστον  γονέα,  απαιτείται  η  υποβολή
οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος
αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός γονέα σε σωφρονιστικό
κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας
λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β.  Αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης,  συνοδευόμενης  από  το  κατά  νόμο  πιστοποιητικό  τελεσιδικίας  της,  από  την  οποία  να
προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από ένα
τουλάχιστον γονέα λόγω κακής άσκησης.
γ.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  για  ορισμένο χρονικό  διάστημα μέχρι  την  ενηλικίωσή του  τη γονική  του  μέριμνα ασκούσε  εν  τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση έκπτωσης και των δύο γονέων
ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο
γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση ενός εκ των δύο γονέων του. 
βi. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του δεν είχε αναγνωριστεί από τον πατέρα του και
ότι τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του ή τρίτο πρόσωπο.
ή
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βii.  Αν το τέκνο είναι  αναγνωρισμένο από τον πατέρα του,  υπεύθυνη δήλωση ότι  για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την
ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία των
γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.  
Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης
από  το  κατά  νόμο  πιστοποιητικό  τελεσιδικίας  της  ή  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  Δήμου  ή  βεβαίωση
οικογενειακής  κατάστασης  που  χορηγείται  από  τα  ΚΕΠ  μέσω  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή
του.
β.  Υπεύθυνη δήλωση ότι  για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι  την  ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας κατόπιν υιοθεσίας.
Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται:
Πιστοποιητικό  αρμόδιου  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  με  ειδική  πιστοποίηση  από  τις  αρμόδιες  κρατικές  αρχές,  φορέα  παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το οποίο να προκύπτει ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ενηλικιωθεί κανένας
από τους δύο γονείς του (φυσικούς εφόσον κατά νόμον αποδειχθεί ότι ήταν αυτοί ή υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του
μέριμνα.

11. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:  
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία: 
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
 
(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
– Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην

οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
– Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το
είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην
περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι
υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται

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

 Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
 Υπεύθυνη  δήλωση,  χωριστή  από  την  αίτηση,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.1599/1986,  ότι  πραγματοποίησε  συγκεκριμένες

εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και

Σελ. 42 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

 Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι
μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου
φορέα  απασχόλησης,  υπολογίζουν  τους  μήνες  εμπειρίας  αφαιρώντας  την  ημερομηνία  έναρξης  της  απασχόλησης  από  την
επομένη της ημερομηνίας λήξης, σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του
οικείου  ασφαλιστικού  φορέα.  Χρόνος  εμπειρίας  που  δηλώνεται  από  τον  υποψήφιο  και  δεν  καλύπτεται  από  ασφαλιστικές
εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ)  Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε  με καθεστώς μερικής απασχόλησης (αρθρ.  2 του ν.  3250/2004),  ο  χρόνος
εμπειρίας  υπολογίζεται  στο  ήμισυ  και  όπως  επισημαίνεται  και  στην  παρ.11  «Πιστοποιητικά  απόδειξης   εμπειρίας»  του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι του παρόντος Παραρτήματος στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του δημοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.
δ)  Οι  απασχολούμενοι  (μισθωτοί)  του  ιδιωτικού  τομέα  δύνανται  να  προσκομίσουν,  αντί  της  βεβαίωσης  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009, 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 Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 
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 ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του
ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 
(2)  Όταν  κατά  το  ισχύον  νομικό  καθεστώς  του  κράτους  η  ασφάλιση  των  εργαζομένων  για  συγκεκριμένο  επάγγελμα  ή
συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο  απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του
ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης
και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί
νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι  η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη
συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με
βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 
(4)  Στις  περιπτώσεις  εργαζομένων  σε  κράτος  –  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  την  αναγνώριση  τυχόν  προϋπηρεσίας
εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την
αξιολόγηση  αυτής  απαιτείται  η προσκόμιση  σχετικής  βεβαίωσης  από το  αρμόδιο  κατά  νόμο όργανο  του  κράτους  –  μέλους
προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην  αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία  ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Παραρτήματος.
 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 
α. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που
παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Διδακτική Απασχόληση
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει να προσκομίσουν: 
 
Για την Τριτοβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής
ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν μάθημα ή 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].  Η μετατροπή του αριθμού εβδομάδων σε αριθμό μηνών γίνεται  με το σκεπτικό της
ανάλογης εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το έτος έχει
12 μήνες των 25 ημερών ο καθένας, 4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της εβδομάδας λογίζεται ίση με 6 ημέρες. Στην ίδια βεβαίωση
πρέπει  να  αναφέρεται   και  το  πλήρες  ωράριο  εβδομαδιαίας  διδακτικής  απασχόλησης  που  ίσχυε  κατά  τον  χρόνο  που
παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης
στη μεταδευτεροβάθμια  εκπαίδευση  πρέπει  να αναφέρεται  στη  βεβαίωση ακόμη  και  όταν  προκύπτει  με  ανάλογη  εφαρμογή
διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
(2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν
απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.
 
Για την  Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
 
Βεβαίωση  των  αρμοδίων  Περιφερειακών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  &  Θρησκευμάτων  (Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από την οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή τα τμήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα.
Οι  υποψήφιοι,  που επικαλούνται  διδακτική  εμπειρία  αποκτηθείσα στην αλλοδαπή,  οφείλουν  να προσκομίσουν  τα ανωτέρω
δικαιολογητικά  σε επίσημη μετάφραση. 

γ.  Απόδειξη εμπειρίας  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι  δικηγόροι  ή
ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι  ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου,
προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο υποψήφιος
απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου καθώς και αυτή του δικηγόρου. 
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ασφάλισης του  υποψηφίου  ως δικηγόρου ή
ενδεχομένως και ως ασκουμένου (η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
(3)  Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  ετήσιων  «καταστάσεων  παραστάσεων  στα
Δικαστήρια»  και  των  «καταστάσεων  προεισπράξεων  συμβολαίων»  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  του
υποψηφίου στο διαγωνισμό. 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. Για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει
μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετρείται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι
δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους,
επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι, προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι, είτε αυτός
είναι δημόσιος, είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που
προσφέρουν, καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους.
 
δ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Σελ. 44 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



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 υποψηφίου, η
συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος ή
(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. 
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος: α) κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο
από την Πρόσκληση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται
και β) ασκούσε ερευνητικό έργο.  Στην περίπτωση συμμετοχής υποψηφίου σε Ερευνητικό Κέντρο ή Πρόγραμμα με σύμβαση
εργασίας ή έργου χωρίς ερευνητική δραστηριότητα, η εμπειρία του αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του
παρόντος Παραρτήματος.

στ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση
των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα
πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη
διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την  Πρόσκληση απαιτείται
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση
της απαιτούμενης άδειας.

ζ. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας  θεωρείται  και  η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής  εμπειρίας  STAGE του ΟΑΕΔ.  Η
σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον
ΟΑΕΔ.
η. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί  και ισχύει,  οφείλουν να προσκομίσουν με την αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.
 

12. Υποψήφιοι με αναπηρία  
Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ και με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το
ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου. 

Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές αρχές: 

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)

3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 

5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

13.  Υποψήφιοι  γονείς,  τέκνα,  σύζυγοι,  αδελφοί  που ασκούν  το  δικαίωμα προστασίας  από την αναπηρία  συγγενών
ατόμων.
α.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  οικείου  δήμου  ή  κοινότητας  ή  βεβαίωση  οικογενειακής  κατάστασης  που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από τα οποία να προκύπτει η συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου επικαλούνται.
Προκειμένου για αλλοδαπούς, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων).
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Στην περίπτωση: i) που το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προσκομίζεται πλην
του ανωτέρω πιστοποιητικού και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. Από τα δύο Πιστοποιητικά
οικογενειακής  κατάστασης,  πατρικής  και  ατομικής  οικογένειας,  θα πρέπει  να προκύπτει  ο  αριθμός  των μελών των εν λόγω
οικογενειών  και  ii)  που  ο  υποψήφιος  είναι  διαζευγμένος  και  είναι  γονέας  του  ατόμου  με  αναπηρία  από  το  οποίο  αντλεί
προστασία, προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε
διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσότερων τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται
η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.  

β. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το
ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή.

Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές αρχές: 

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)

2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)

3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)

4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 

5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει τα ονόματα όλων των (λοιπών)
προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς,
τέκνα, συζύγους, αδελφούς) [σχετ. η περ.δ) παρ. 1 και παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016].

δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) όλων των προσώπων που αναφέρονται στην ανωτέρω, υπό στοιχείο γ.,
Υπεύθυνη Δήλωση,  με τις  οποίες  αυτά δηλώνουν:  αφενός ότι  δεν συμμετέχουν,  με χρήση του δικαιώματος προστασίας του
συγγενικού ατόμου με αναπηρία, στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω  Πρόσκληση), αφετέρου ότι παραιτούνται της
προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:

Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή
αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του
αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στις οποίες δηλώνουν αφενός ότι δεν συμμετέχουν με χρήση του δικαιώματος προστασίας του
συγγενικού ατόμου με αναπηρία στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω  Πρόσκληση), αφετέρου ότι παραιτούνται της
προστασίας που αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του
αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο άτομο από το
οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.   

Στην  περίπτωση  αδυναμίας  προσκόμισης  υπεύθυνης  δήλωσης  του  άρ.  8  του  ν.  1599/1986  (Α'  75)  συμπληρωμένης  και
υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη
δήλωση του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται  ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη
διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν
υπήρξε άσκηση του δικαιώματος προστασίας για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω Πρόσκληση ) του
κωλυομένου να υπογράψει. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
1. Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η
γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την
εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
2.  Υποψήφιος  που  είναι  ταυτόχρονα  πολύτεκνος  και  τέκνο  πολύτεκνης  οικογένειας  δικαιούνται  να  κάνει  χρήση  της
προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
3. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου
να προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 
4. Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.  
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5. Η βαθμολογία για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τριτέκνων είναι η ίδια. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω
κριτηρίων.
6. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να
προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 
7. Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.  
8. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης
βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
9. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας μπορεί να λάβει, προκειμένου να
προσληφθεί, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. 
10.  Τόσο ο γονέας όσο και  το τέκνο μονογονεϊκής  οικογένειας  δικαιούνται  περαιτέρω και  τις  μονάδες  από το κριτήριο  των
ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. 
11.  Στην  περίπτωση  υποψηφίου  που  είναι  ταυτόχρονα  πολύτεκνος  ή  τέκνο  πολυτέκνου  και  γονέας  ή  τέκνο  μονογονεϊκής
οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.
12. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η
βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.
 

14. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 
Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής,  που  απαιτούνται  από  την Πρόσκληση,  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της
ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
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.
Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.

Της ημεδαπής 
Της ημεδαπής
α)  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.λπ.),  υποβάλλονται  και  γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β)  Ιδιωτικά  έγγραφα  ημεδαπής,  δηλαδή  έγγραφα  που  δεν  εκδίδονται  από  υπηρεσίες  και  φορείς  του  δημόσιου  και  του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  καθώς  και  σε  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό).
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) καθώς και πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του αρθρ.  1 του ν.  4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των
συναλλαγών τους με το δημόσιο  έχει  καταργηθεί  η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο  να σημαίνει
απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων, πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του προκειμένου να αποδείξει
τα προσόντα που επικαλείται.

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.  
2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,).
4. Μεταπτυχιακό τίτλο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 
5. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ (μόνο αν ζητείται από την Πρόσκληση).
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (μόνο αν ζητείται από την Πρόσκληση).
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται

από την Πρόσκληση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
8. Βεβαίωση  μόνιμης  κατοικίας  πρόσφατης  έκδοσης,  όχι  παλαιότερης  των  δύο  μηνών  από  την  ημερομηνία  έναρξης  της

προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  (μόνο  για  τις  περιπτώσεις  προσλήψεων  στις  οποίες  εφαρμόζεται  το  κριτήριο  της
εντοπιότητας).

9. Οι  πολύτεκνοι  και  τα  τέκνα  πολυτέκνων,  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  οικείου  δήμου  ή  βεβαίωση
οικογενειακής  κατάστασης  που χορηγείται  από τα  ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία  έναρξης της  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)  ή αντίστοιχο  πιστοποιητικό  αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής  (προκειμένου  για  αλλοδαπό  υποψήφιο  μόνιμα  εγκατεστημένο  οικογενειακώς  στην  Ελλάδα)  συνοδευόμενο  από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που
δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)  συνοδευόμενο από έγγραφο  αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
(αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται,  κατά τις διατάξεις του δικαίου του
αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου.

10. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης  που χορηγείται  από τα  ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού Συστήματος  Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-2014)],  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι  παλαιότερης  των  δύο  μηνών  από  την
ημερομηνία  έναρξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων).  Προκειμένου  για  αλλοδαπό  υποψήφιο,  αντίστοιχο
πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης  αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής  του  κράτους  την  ιθαγένεια  του  οποίου  έχουν,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Επιπλέον: α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου,
διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι του παρόντος
Παραρτήματος (υπό στοιχείο 8. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.
11. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι του παρόντος
Παραρτήματος,  προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  τα  δικαιολογητικά  απόδειξης  του  σχετικού  κριτηρίου  ανάλογα  την
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. 

12. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης
εμπειρίας  (π.χ. άδεια άσκησης  επαγγέλματος,  βεβαίωση ασφαλιστικού  φορέα,  υπεύθυνη δήλωση  εμπειρίας κ.λπ.),  όπως
ακριβώς ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι του παρόντος Παραρτήματος και στην οικεία Πρόσκληση  (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ).

13. Σε περίπτωση αναπηρίας υποψηφίου, Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με
το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

14. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ακούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία
συγγενικών ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης  που χορηγείται  από τα  ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος  Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-2014)],  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι  παλαιότερης  των  δύο  μηνών  από  την
ημερομηνία  έναρξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων).  Προκειμένου  για  αλλοδαπό  υποψήφιο,  αντίστοιχο
πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης  αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής  του  κράτους  την  ιθαγένεια  του  οποίου  έχουν,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή
βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
ατόμου με αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση
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που ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου  και γ)  οι
αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 13(γ) του ανωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η  γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(1)  Με πιστοποιητικά  Πληροφορικής  ή  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ που  εκδίδονται  από  φορείς  οι  οποίοι
πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού
Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  ή  ΕΟΠΠ   πρώην  Οργανισμό  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 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  με  αριθμό  121929/Η/31.07.2014  Κ.Υ.Α  (Φ.Ε.Κ.
2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε.  (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει  της αριθ.  Β/22578/30.11.2012 απόφασης του
ΕΟΠΠΕΠ)   ή  PeopleCert 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) και 
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  αριθ.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 αριθ. 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) (21.01.2015)
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)
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιζ)   «EUROPEAN  QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  –  EQcert  –  Μ.  ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ.  ΠΡΙΤΣΑΣ  ΙΚΕ

Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού»  (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιη) «UCERT»  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΔΠ/30357/03.08.2020

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
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α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
     • ECDL Core Certificate
     • ECDL Start Certificate
     • ECDL Progress Certificate
     • ECDL Profile Certificate
     • ECDL Profile Certificate (Office 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 Proficiency
     • Vellum Diploma in IT Skills

  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

γ) Infotest
     • Internet and Computing Core Certification (IC3)
     • Microsoft Office Specialist (MOS)
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
     • Infotest Certified Basic User (ICBU) 

• Infotest Microsoft Certified 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

στ) ACTA Α.Ε.
     • Certified Computer User (CCU)

• Certification Proficiency 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 Office  
 • Business Office

                             ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                              << GLOBAL CERT>>

     Global Intermediate 
    • Global Intermediate A
    • Global Intermediate B
    • Global Intermediate C

  • Global  Basic Office 
    • Global  Advanced Plus
    • Global Intermediate Express
    • Global Office Expert
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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 Certification (IC3)
     • Microsoft Office Specialist 
     • Infotest Certified Basic User  

• Microsoft Certified Application Specialist

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
     PRO-Cert IT User

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
     Πληροφορικής/Certified Computer User

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» 
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS

ιζ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS 
EQcert BASIC 
EQcert BASIC - LV1
EQcert BASIC - LV2

ιη)   UCERT 
STANDARD OFFICE USER
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

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.  Αν  ο
υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου. 

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς  (α έως δ)
μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
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β)  Cambridge  International  Examinations  από UNIVERSITY  OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum  Global
Educational Services).

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

δ) BTEC in ICT 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 Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε  εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. 

«Η  ισχύς  των  πιστοποιητικών  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ  που  εκδόθηκαν  από  τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,  από  φορείς
πιστοποιημένους  από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.  μέχρι  και  την  ημερομηνία πιστοποίησής τους  και  από
φορείς  πιστοποιημένους  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 Α’ /10-9-2014)
όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της
αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά  παραστατικά  (βεβαιώσεις  εξεταστικών  κέντρων,  κάρτες  δεξιοτήτων  κ.λπ.)  δεν  γίνονται
δεκτά.

(2) Με  τίτλους  σπουδών,  βασικούς  ή/και  μεταπτυχιακούς,  Πανεπιστημιακής  ή/και  Τεχνολογικής
εκπαίδευσης,  από  την  αναλυτική  βαθμολογία των  οποίων  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  έχει
παρακολουθήσει  τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα,  υποχρεωτικά ή κατ’  επιλογή,  Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

(3) Οι  υποψήφιοι  της  Πανεπιστημιακής,  Τεχνολογικής  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες
πιστοποιείται  ότι  παρακολούθησαν  επιτυχώς,  σε  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  επίπεδο,  τέσσερα  (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου 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, δεδομένου 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.

Η  γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  παρουσιάσεων  και  β)  βάσεων  δεδομένων
αποδεικνύεται  με πιστοποιητικά  Πληροφορικής  ή  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ που  εκδίδονται  από  τους
πιστοποιημένους  φορείς  της ανωτέρω παραγράφου (1),  εφόσον σ’  αυτά  περιλαμβάνονται τα εν λόγω
αντικείμενα.

Η  γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων,  β)  υπολογιστικών
φύλλων,  γ)  υπηρεσιών  διαδικτύου,  δ)  παρουσιάσεων  και  ε)  βάσεων  δεδομένων
αποδεικνύεται,  πέραν  των  προαναφερομένων,  και  με  τίτλους  σπουδών,  τριτοβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

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

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 Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
- 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.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής 
- Ψηφιακών Συστημάτων 
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
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 
- 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  
-   Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
-   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 
-   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  Τ.Ε. 
-   Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
-   Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
    Πληροφορικής, ή 
-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ): 
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     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
     Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
-    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
- Απολυτήριος  τίτλος  ΕΠΑ.Λ.  της  Ομάδας  Προσανατολισμού  Τεχνολογικών  Εφαρμογών,  του  τομέα

Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, 
ή

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

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

α)  Με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  αντίστοιχου  επιπέδου  του  ν.2740/1999,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την
παρ.19 του άρθρου 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 μορφή,
εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και
να  χορηγούν  πιστοποιητικά  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας  στο  αντίστοιχο  επίπεδο.  Εάν  δεν  υπάρχει  φορέας
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η
Αγγλική 

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

(α) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2)   :

• 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
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210
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• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
. 

• 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 8,5 και άνω .

 
• ECPE-  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.) 
 
  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-  του EDEXCEL,  ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

• ISE  IV  INTEGRATED  SKILLS  IN  ENGLISH  LEVEL  3  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL   του TRINITY
COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
CITY  &  GUILDS  LEVEL  3  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL (Spoken)  -MASTERY-  (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 απόδειξη της άριστης γνώσης).

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL
International (CEF C2) 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  Certificate  in  ESOL  International  at  Level  3  (Common  European  Framework  equivalent  level  C2)  (μέχρι
31/8/2009)

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

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

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

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

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

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

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) 

•C2  -LanguageCert   Level  3  Certificate  in  ESOL  International   (Listening,  Reading,  Writing)  (MasteryC2)  και C2-
LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης)

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2

   (β) Πολύ καλή γνώση   (  Γ1/  C  1)   :

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE  ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH 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
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

. 
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• 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 CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES)  ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER  του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION-  του EDEXCEL  ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

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

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,  writing and listening)  -  EXPERT- και
CITY &  GUILDS LEVEL 2  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)  -  EXPERT-  (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)  ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
EXPERT-  και CITY &  GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -  EXPERT - (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
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1) 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 Certificate in  ESOL International  at  Level  2   (Common European Framework equivalent  level  C1)  )  (μέχρι
31/8/2009)

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

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS) 
.

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate 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 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1) 

• C1  -  LanguageCert   Level  2 Certificate in ESOL International   (Listening, Reading,  Writing) (Expert  C1)  και  C1 -
LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)
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•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1

 (  γ  )   Καλή     γνώση   (  Β  2)   : 

• 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.

• 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
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

. 
• 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 5,5  έως 6,5.
 
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

 
• (ECCE)-  CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή 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 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

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

• CITY &  GUILDS LEVEL 1  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,  writing and listening)  -
COMMUNICATOR-  και CITY &  GUILDS LEVEL 1  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)  -
COMMUNICATOR-  (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)  ή  CITY &  GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -  COMMUNICATOR -  και CITY &  GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής
γνώσης).
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)  του Hellenic American University (Nashua, New
Hampshire, USA)

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

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) 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 Certificate  in  ESOL International  at  Level  1  (Common European  Framework  equivalent  level  B2)  )  (μέχρι
31/8/2009)

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

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
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• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  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 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2) 

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 -
LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά
για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
  
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level 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 γλωσσομάθειας 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 υπηρεσίες της οικείας
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2  ) :

• 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 Universite.

  
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.
.

   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 (β) Πολύ καλή γνώση   (  Γ1/  C  1  ) :

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

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais,
του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

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

(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου
13 του ν.3149/2003.

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 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 Universite.
.

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais,
του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

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

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 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) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2  ) :

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

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, 
   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

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

 
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS),  του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του

Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του 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/  C  1  ) :

•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.
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• 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.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 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) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2  ) :

• 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/  C  1  ) :

•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 .
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• 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) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2)   :

• 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/  C  1)   :

•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
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

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

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

 

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

Σελ. 61 από 62

ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ



αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της 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 και Θρησκευμάτων. 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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