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υγγρού 83,11745 Αθήνα, Σηλ.2109285109,2109285151,2109285106, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, 

www.firstreception.gov.gr 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                                                                                                         

                                                                                                              Αθήνα,  04.04.2017  
                                                                                                              Αριθμ. πρωτ.: 16.1/3003 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ 

 

 
Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ  

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4375/2016 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4375/2016 «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
…… θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 51 Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 16931/2016 (ΦΔΚ 1410 Β’) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θ. Ισάλλε Μνπδάια «Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο». 

 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 
 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α/11-05-2015). 
 

5. Σνπ Π.Γ.164/2004 (ΦΔΚ 134/19-07-2004, η. Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζπκβάζεηο 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα» 

 
6. Σνπ Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208/Α΄/04.11.2016) Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Σνπξηζκνχ, ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ. 
 

7. Σνπ Π.Γ 125/2016 (ΦΔΚ 210/Α΄/ 05.11.2016) Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 
θαη Τθππνπξγψλ. 

  
8. Σελ ππ’ αξηζ. Τ10/25-09-2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «Αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ισάλλε Μνπδάια» 
(Β΄2109), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Τ144/2016 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 
993 Β’) «Σξνπνπνίεζε απφθαζεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Ισάλλε Μνπδάια». 
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9. Σελ ππ’ αξηζκ. 11.1/2166/2015 Απφθαζεο ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 781/η.Β’/04.05.2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 
ΣΠ1/8633/2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 2885/η. 
Β’/30.12.2015). 

 
10. ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 η.Α’) «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 

11. Σελ αξ. πξση. 26431/03-03-2017 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
πεξί έγθξηζεο ηεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2017, ζηε ΑΔ 755/2 

ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ 2017Δ75520000 θαη νλνκαζία «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ-EMERGENCY ASSISTANCE FOR THE EFFECTIVE 
MANAGEMENT OF IMMIGRATION FLOWS IN THE GREEK TERRITORY». 

 
12. Σηο παξαγξάθνπο 1 θδ, θδ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 33/06 (ΦΔΚ 280/Α-28-12-2006) «Αλαζηνιή 

δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/16 (ΦΔΚ 125 Α’/07-07-16). 

 
13. Σελ αξ. πξση. 16.1/2305/13-03-2017 απφθαζε θαηαλνκήο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο.  
 

 
 

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, ηξηάληα (30) αηόκσλ γηα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη επεηγνπζώλ 
αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, ζηα πιαίζηα ηνπ 
έξγνπ κε θσδηθό 2017Δ75520000 θαη νλνκαζία «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ-EMERGENCY ASSISTANCE FOR THE EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF IMMIGRATION FLOWS IN THE GREEK TERRITORY» πνπ 
εληάζζεηαη ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηνπο εμήο, αλά εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Α1), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β)  

 

ΠΙΝΑΚΑ Α1: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο 
30/06/2017 κε 

16 
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ΠΙΝΑΚΑ Α1: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο σο 

θαη δεθαέμη 
κήλεο ζε 

πεξίπησζε πνπ 
εμαζθαιηζηεί 
πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ην επηπιένλ 

ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  

201 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο 
30/06/2017 κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο σο 

θαη δεθαέμη 
κήλεο ζε 

πεξίπησζε πνπ 
εμαζθαιηζηεί 
πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ην επηπιένλ 

ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
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301 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 
ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο 
30/06/2017 κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο σο 

θαη δεθαέμη 
κήλεο ζε 

πεξίπησζε πνπ 
εμαζθαιηζηεί 
πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ην επηπιένλ 

ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
101 

 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α)Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο, 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή 
ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,  
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
 

201 ΚΤΡΙΑΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

α)Πηπρίν ή δίπισκα Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 
Πιεξνθφξεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Κνηλσληθψλ- πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Οξγαλψζεσλ ή Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ ή Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο ΜνλάδσλΤγείαο θαη Πξφλνηαο ή Γηνίθεζεο πζηεκάησλ 
Δθνδηαζκνχ ή Γηνίθεζεο Παξαγσγηθψλ Μνλάδσλ ή Γηνηθεηηθήο Σερλνινγίαο ή 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ ή 
Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Δκπφξην ή 
Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή Λνγηζηηθήο ή 
Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Μεηαθνξψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο ή ηειερψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δθκεηαιιεχζεσλ  ή 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ή Σερλνινγίαο θαη Οξγάλσζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ή 
Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήοθαη Αζθαιηζηηθήο ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Αλαηνιηθνεπξσπαηθέο Υψξεο  
ΣΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(ΠΔ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,  
ii) ππνινγηζηηθψλθχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 

301 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή  
Πηπρίν Β΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ), 
αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα , ή  
Πηπρίν Α΄ θχθινπ πνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή 
- Απνιπηήξηνο ηίηινο: 
- Δληαίνπ Λπθείνπ ή  
- Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ή 
-Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή  
- Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,  
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζα πξνεγεζνύλ νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ 
απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο ή ζηελ 
Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε 
ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο θαη βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 
 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 

Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004 

ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζκό ηνπ βαζηθνύ 
ηίηινπ ζπνπδώλ σο εμήο: 

 ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 
 

Καηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 
ζα αθνινπζεζνχλ θαηά απαηηνχκελν πξνζφλ ή ηδηφηεηα ηα πξνβιεπφκελα ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ). 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ζα δεκνζηεπζεί κηα θνξά ζε κία (1) εκεξήζηα 
εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο ε νπνία ζα παξαπέκπεη γηα ην πιήξεο θείκελν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο καο (www.firstreception.gov.gr). 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) θαη ην Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο 
Υεηξηζκνχ Η/Τ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ Αζήλα (πγγξνχ 83 Σ.Κ. 11745 

Αζήλα) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο καο (www.firstreception.gov.gr). 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε πνπ ζα βξνπλ ζπλεκκέλε 
ζηελ πξνθήξπμε πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο καο ή ζε έληππε κνξθή 
ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζία καο θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

http://www.mopocp.gov.gr/
http://www.mopocp.gov.gr/
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Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 
Πνιηηηθήο, Λ. πγγξνύ 83 Σ.Κ. 11745 Αζήλα θαη ώξεο 9.00 κε 17.00 απεπζύλνληάο ηελ 
ζην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 
2109285151, 2109285106, 2109285109).  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ, ΣΔ Ή ΓΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ μεθηλάεη ζηηο 02/05/2017 θαη ιήγεη ζηηο  

  08/05/2017.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: ζηελ  έδξα ηεο 
Τπεξεζίαο καο ζηελ Αζήλα (πγγξνχ 83 Σ.Κ. 11745 Αζήλα) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Τπεξεζίαο καο(www.firstreception.gov.gr). 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ε ζεηξά κεηαμχ 
ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ, έιεγρνο θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
ηξηάληα (30) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο 
ζηελ Αζήλα (πγγξνχ 83 Σ.Κ. 11745 Αζήλα) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο καο (www. 

firstreception.gov.gr).  

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εθηά (7) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία 
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ Αζήλα (πγγξνχ 
83 Σ.Κ. 11745 Αζήλα). 

Η Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζα απνζηείιεη ζην Α..Δ.Π. ηνπο πίλαθεο 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ φξσλ πξφζιεςεο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ζα εθαξκνζηνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 20 
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η Τπεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ ζρεηηθή ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ 
πηλάθσλ βάζεη ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ, πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 

http://www.mopocp.gov.gr/
http://www.mopocp.gov.gr/
http://www.mopocp.gov.gr/
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ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία θαη απνιχνληαη νη κε δηθαηνχκελνη λα πξνζιεθζνχλ βάζεη 
ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ 
αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην 
ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)», ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

i) Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο–ππεχζπλεο δήισζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 

ii) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, 
αιιά θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ. 

 
                                                                                                 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ  
                                                                                             ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                            Α. ΚΑΡΑΓΓΔΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
                  (αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) 

 

Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ 
ηεο αίηεζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ή ΟΣΑ 
ή λνκηθά πξφζσπα ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 2) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 
 

Σν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη 
ππνςήθηνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο πξώηα 
λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αθφινπζεο 
νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο. 

Η επζύλε ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ I : ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Πξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, ηνλ 
αξηζκφ ηεο αλαθνίλσζεο (π.ρ., 7/2011). ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 
επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ 
επσλπκία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεη ηελ αίηεζή ηνπ (βι. Αλαθνίλσζε, ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο). 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

Η ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. ε απηή, αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε 
πεδίν, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά: 

 κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ., 
νλνκαηεπώλπκν, ηόπν θαηνηθίαο, νδό). Σν Δπώλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο 
πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 
ηαπηφηεηαο. 

 κε ΑΡΙΘΜΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ., 
ηαρπδξνκηθό θώδηθα, ηειέθσλα, εκεξνκελίεο). 

 κε ηελ έλδεημε ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα). 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

1. Αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ) νη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 
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3. Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζιήςεηο ζε ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα ή ζε ΟΣΑ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ 
είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ 
άιισλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 
παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη 
Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν 
θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο 
ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958).  

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο 
γιώζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, ε 
νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηνο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε 
γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο 
αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη 
Σέλεδν. 

Γ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ 

Η ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ 
Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο. ε απηή 
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην βαζηθό ή ηνπο βαζηθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ 
πνπ νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε σο απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο επνρηθνχ 
πξνζσπηθνχ [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) 
πξνζόληα]. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ)  θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο    
δελ γίλνληαη δεθηνί ηίηινη ζπνπδψλ αλώηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηνπο απαηηνχκελνπο ζηελ 
νηθεία αλαθνίλσζε. 

ηε ζηήιε α. ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ φπσο απηή 
αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ηνπ (π.ρ., Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, 
Απνιπηήξην γεληθνύ ιπθείνπ θ.ά.). 

ηηο ζηήιεο β. θαη γ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ηνλ αθξηβή βαζκφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ είηε 
είλαη ζε δεθαδηθή κνξθή (ζηήιε β.) είηε ζε θιαζκαηηθή (ζηήιε γ.) 

Παράδειγμα 1: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη κε δεθαδηθή κνξθή (π.ρ. πηπρίν ΑΔΙ κε βαζκό 
7,54), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήλη β., ζεκεηώλνληαο 7 [ζην πεδίν ακέραιος] θαη54 [ζην 
πεδίν δεκαδικός].  

Παράδειγμα 2: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη ζε θιαζκαηηθή κνξθή (π.ρ. απνιπηήξην ιπθείνπ κε 
βαζκό 14 και 8/10), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήλη γ., ζεκεηώλνληαο 14 [ζην πεδίν 
ακέραιος],8 [ζην πεδίν αριθμηηής] θαη 10 [ζην πεδίν παρονομαζηής]. 

ηε ζηήιε δ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ (π.ρ., 1995). 

 
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά 
ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκό 40, ελψ γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, νη κνλάδεο ηνπ 
βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία κε ηνλ αξηζκό 20. 
 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  

Η ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ επηδηψθεη ν ππνςήθηνο 
απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή/θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα, 
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πέξα από ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο 
γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Τ). Ο ππνςήθηνο αλαδεηά ηα πξνζφληα απηά ζηελ αλαθνίλσζε [βι. 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα]θαη ηα δειψλεη 
εδψ (πιελ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ δηαζέηεη ηα νξηδφκελα 
απφ ηελ αλαθνίλσζε θχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα. 

Δ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ  

ηελ ελφηεηα απηή ν ππνςήθηνο αθελφο δειψλεη (ζην πεδίν α.) ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ πνπ 
επηδηψθεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (από 1ε  έσο 5ε επηινγή) θαη αθεηέξνπ θαηαγξάθεη γηα 
θαζέλαλ από απηνύο (ζηα πεδία β., γ. θαη  δ.) ηελ εληνπηφηεηα, ηα θχξηα ή επηθνπξηθά 
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη.   

Πεδίν α. Κσδηθόο ζέζεο: Ο ππνςήθηνο αλαηξέρεη ζηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη βξίζθεη ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε επνρηθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ επηδηψθεη. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ηνλ θσδηθφ απηφ ζε έλα απφ ηα 
πξνβιεπφκελα ηεηξαγσλίδηα ηνπ πεδίνπ α. ψζηε λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά πνπ έρεη ε 
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (1ε, 2εθ.ν.θ.). ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
επηζπκεί λα δειψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) θσδηθνχο ζέζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην πεδίν α., ζπκπιεξψλεη λέν ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ, ψζηε λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ 
πξνηηκήζεψλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο θσδηθνχ ζέζεο ζην έληππν ηεο αίηεζεο, ν ππνςήθηνο δελ 
απνξξίπηεηαη αιιά ζεσξείηαη φηη έρεη επηιέμεη φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεο ηεο νηθείαο 
αλαθνίλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα θαη κε ηε ζεηξά πνπ 
αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 
πξνηηκήζεηο, εθφζνλ δελ απνδερζνχλ ξεηά ή ζησπεξά ηε ζέζε ζηελ νπνία επηιέγνληαη, 
ζεσξείηαη φηη παξαηηνχληαη απφ φιεο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη 
απφ ηνπο νηθείνπο πίλαθεο θαηάηαμεο. 

Πεδίν β. Δληνπηόηεηα: Ο ππνςήθηνο δειψλεη ηελ έλδεημε «1» ζηα πξνβιεπφκελα 
ηεηξαγσλίδηα, ηνπ πεδίνπ β., κόλν εθόζνλ δηαζέηεη εληνπηφηεηα γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 
θσδηθνχο ζέζεο.  

ΠΡΟΟΥΗ: Σν θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο εθαξκφδεηαη κόλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ 
ζε θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο λνκνχο ή λεζηά ή παξακεζφξηεο πεξηνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 (π.ρ., ζηνπο 
παξακεζόξηνπο λνκνύο ηεο Θξάθεο ή ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 
Νήζσλ θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ 
κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ δήκσλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ. ε 
θάζε πεξίπησζε ηα πξνζόληα ππεξηζρύνπλ ηεο εληνπηόηεηαο δει. ε εληνπηφηεηα 
απνηειεί θξηηήξην πξφηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα 
πξνζφλησλ. Οη πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο 
εληνπηφηεηαο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε (βι. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ). Δάλ ηπρφλ 
απνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απφ ηελ αλαθνίλσζε, ζεκαίλεη φηη ην θξηηήξην ηεο 
εληνπηφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ εθάζηνηε θνξέα πξφζιεςεο.  
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ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (π.ρ., ζε 
Ληγληησξπρεία θαη ηαζκνύο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΗ Α.Δ.) ηζρχνπλ εηδηθνί βαζκνί εληνπηφηεηαο, νη νπνίνη, ζε θάζε 
πεξίπησζε, νξίδνληαη ξεηά ζηελ εθάζηνηε αλαθνίλσζε. 

Πεδίν γ. Κύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο, αθνχ αλαηξέμεη 
ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) 
πξνζόληα], δειψλεη ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζόλησλ(ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ,       ΠΡΟΟΝΣΑ 
Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ θ.ν.θ.) πνπ θαηέρεη γηα ηελ επηδησθφκελε ή ηηο επηδησθφκελεο ζέζεηο. 
Αλαγξάθεη ινηπφλ ηελ έλδεημε «1» αλ θαηέρεη ηα θχξηα πξνζφληα επηινγήο,  «Α» γηα ηα 
πξνζφληα ηεο Α΄ επηθνπξίαο, «Β» γηα ηα πξνζφληα ηεο Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ. 
 

Παράδειγμα: Τπνςήθηνο κε δίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο από ην ΣΔΔ, γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ θαη θαιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο, επηδηώθεη ηελ 
πξόζιεςή ηνπ ζηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ» ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 
θαζνξίδεη σο πξνζόληα επηινγήο ηα εμήο: 
 

Κύρια Προζόνηα: 
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ή ηαπηόζεκν θαηά 
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 
3. Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ, ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
5. Δκπεηξία Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο. 
 

Προζόνηα Α΄ Δπικοσρίας: 
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 4 (πιελ δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ 5. Δκπεηξία). 
 

Προζόνηα Β΄ Δπικοσρίας: 
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 3 (πιελ δειαδή ησλ ζηνηρείσλ 4. Αγγιηθή γιώζζα θαη 
5. Δκπεηξία). 

ύκθσλα κε ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζεη ζην πεδίο γ. ηεο Δλόηεηαο Δ., αθξηβώο θάησ από ηνλ επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο ηνπ 
πεδίνπ α.,ηελ έλδεημε «Α» (Πξνζόληα Α΄ επηθνπξίαο).  

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρόιεζεο ηζνύηαη κε 4 έηη, 

10 μήνες και 25 ημέρες, δειαδή:  48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες  . Όκσο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

αλαγξάθεηαη μόνο ο ακέραιος αριθμός ησλ κελώλ, δειαδή ην  58 .  

 

Πεδίν δ. Δκπεηξία: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελψλ ηεο 
εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο γηα θάζε θσδηθφ ζέζεο πνπ έρεη δειψζεη ζην πεδίν α.  

Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην 
δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Σν είδνο ηεο βαζκνινγνχκελεο εκπεηξίαο αλά 
θιάδν – εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε, ν δε ηξφπνο απφδεημεο 
απηήο νξίδεηαη επίζεο ξεηά θαησηέξσ ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ν ηξφπνο απφδεημεο  
απηήο νξίδεηαη ξεηά θαησηέξσ ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
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Κάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο θαη κε αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) κήλεο βαζκνινγείηαη κε 
επηά (7) κνλάδεο. 

Οη κνλάδεο εκπεηξίαο πξνζκεηξνύληαη πάληα, αζρέησο αλ ε εκπεηξία πξνβιέπεηαη σο 
πξνζόλ ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε. 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 

Ο αξηζκόο ησλ κελώλ εκπεηξίαο πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη είηε  κε 
βάζε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο είηε  κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο. 

1) Τπνινγηζκόο κελώλ εκπεηξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο 

Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ εκέξεο 
αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαηξώληαο ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ 
αζθάιηζεο δηά ηνπ 25. 

Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ πξνθύπηνπλ ζπλνιηθά 1.060 εκέξεο αζθάιηζεο γηα εξγαζία πνπ 
παξείρε ν ππνςήθηνο ζε δηάθνξνπο εξγνδόηεο. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο γίλεηαη ε 

δηαίξεζε:  1.060 : 25 = 42,4  θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη μόνο ηο ακέραιο μέρος ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δηαίξεζεο, δειαδή ην 42 , πνπ αθνξά πλήρεις κήλεο απαζρόιεζεο. 

2) Τπνινγηζκόο κελώλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο 

Οη αζθαιηζκέλνη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία πιελ ηνπ ΙΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξώληαο ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο από ηελ επνκέλε ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ψζηε λα 
ππνινγηζηεί θαη ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο. 

Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΔ πξνθύπηεη ρξνληθή πεξίνδνο αζθάιηζεο ηνπ ππνςεθίνπ από 
17/05/2000 έσο 11/04/2005. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο αθαηξνύκε: 
 

από ην: 12 – 4 – 2005 (Δπνκέλε εκέξαο ιήμεο – Μήλαο ιήμεο – Έηνο ιήμεο) 

ην:   17 – 5 – 2000 (Ηκέξα έλαξμεο – Μήλαο έλαξμεο – Έηνο έλαξμεο) 

Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηηο εκέξεο έλαξμεο από ηηο εκέξεο ιήμεο, κεηαηξέπνπκε 1 κήλα 
ιήμεο ζε 30 εκέξεο (άξα ν κήλαο ιήμεο από 4 γίλεηαη 3) θαη πξνζζέηνπκε ηηο 30 εκέξεο ζηηο 

ππάξρνπζεο εκέξεο ιήμεο, δειαδή:  12 + 30 = 42 . ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε αθαίξεζε θαη ζην πεδίν ησλ κελώλ, κεηαηξέπνπκε 1 έηνο ιήμεο ζε 12 κήλεο (άξα ην έηνο 
ιήμεο από 2005 γίλεηαη 2004) θαη πξνζζέηνπκε ηνπο 12 κήλεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο ιήμεο, 

δειαδή:  3 + 12 = 15 . Οπόηε, ηώξα κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε: 
 

από ην: 42 – 15 – 2004 

ην:   17 – 05 – 2000 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρόιεζεο ηζνύηαη κε 4 έηη, 

10 μήνες και 25 ημέρες, δειαδή:  48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες  . Όκσο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

αλαγξάθεηαη μόνο ο ακέραιος αριθμός ησλ κελώλ, δειαδή ην  58 .  

 

 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: 
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α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία 
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. δεύηεξν θεθάιαην 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο 
αθαηξώληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρόιεζεο από ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία πιελ 
ΙΚΑ. 
β) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν 
πνπ  πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ 
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη αθαηξείηαη. 
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρόιεζεο ν 
ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξ.16 
«Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο  εκπεηξίαο» ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε 
κεξηθψο. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ & ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

Ο ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα 
νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ (βι. δεύηεξν θεθάιαην 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο ηνπο ζεκείν 
θαηά θύιιν. Αθνινχζσο, ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ηεο 
αίηεζεο ηα αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ αξηζκεκέλσλ 
θχιισλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ-πηζηνπνηεηηθψλ πνπ θαηαζέηεη (π.ρ. ζπλεκκέλα θχιια 
20).  

Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ 
θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο(άξζξν20, παξ.7 ηνπ λ. 
2738/1999). 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ θάησ απφ ην 
θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή 
αλάγλσζε. 

Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 2 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ν ππνςήθηνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο απνδέρεηαη 
φηη: α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε 
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ είλαη 
ππόδηθνο θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) ιφγσ θαηαδίθεο, δελ έρεη ζηεξεζεί ηα 
πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) δελ ηειεί ππό δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε.  

Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ εμαηξνύληαη απφ ην θψιπκα 
νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ 
απνιπζεί ππφ φξν. 
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ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΔΧΝ & ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Ο ππάιιεινο ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
ππνςεθίσλ, ειέγρεη αλ πξάγκαηη επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ηεο αίηεζεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζηo εηδηθφ πιαίζην 
ηνπ παξαπάλσ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ηε ιέμε «πιήξεο». ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζην εηδηθφ πιαίζην πνηα 
δηθαηνινγεηηθά ειιείπνπλ απφ εθείλα πνπ, ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα, δελ επηζπλάπηνληαη. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππαιιήινπ ζεκεηψλεηαη ελππνγξάθσο κε επθξηλέο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟII: ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ      

ην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 
ππνβάιεη ν ππνςήθηνο καδί κε ην έληππν αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη ηα πξνζφληα πνπ επηθαιείηαη. 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη: 

1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα:  

Σσλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

ή 

άιισλ δεκόζησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο ζρεηηθή 
πξνζσξηλή βεβαίσζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ(δει. απηέο ζηηο νπνίεο 
αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο 
θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δάλ απφ ηα έγγξαθα απηά 
δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 
ηνπ λ.3812/2009 ζηνπο νπνίνπο έρεη απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλή δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ , θαζψο θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο απαζρφιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνποηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο 
αηηήζεώο ηνπ.Η ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη 
θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη 
απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλή δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο, ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 
ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε πξόζιεςεο ππνςεθίνπ, ιόγσ κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη.  

3. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ Διιεληθή 
γιώζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθό 
Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο: α) 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) 
Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: 
Α ΔΠΙΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). 
Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) 
κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
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Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη αιινγελείο, νη 
νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ 
νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 
 
Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76) ην 
νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο 
Γιψζζαο. 
 

Δπίζεο, ππνβάιιεη φζα απφ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή  ηνπ, ζε επθξηλή 
θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ: 

4. Σίηιν ζπνπδώλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ), ζηνλ νπνίν λα 
αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη 
κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ (είηε πξφθεηηαη γηα αθέξαην αξηζκφ πνπ πξνέθπςε απφ 
ζηξνγγπινπνίεζε είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο αθέξαην αξηζκφ) πξέπεη λα ππνβάιεη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο 
ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, κε δχν δεθαδηθά ςεθία. ηηο πεξηπηψζεηο ηίηισλ ζπνπδψλ 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Ι. – Σ.Δ.Ι.) πνπ ν βαζκφο πξνθχπηεη κφλν απφ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ 
(θιίκαθεο «ΑΡΙΣΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ» ή «ΚΑΛΧ»), εάλ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε γηα ηνλ 
αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηψηεξε βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία αμηνινγηθή 
θιίκαθα, π.ρ. «8,50» γηα «ΑΡΙΣΑ», «6,50» γηα «ΛΙΑΝ ΚΑΛΧ» θαη «5,00» γηα «ΚΑΛΧ». ε πεξίπησζε πνπ ν 
βαζκφο δελ πξνθχπηεη νχηε απφ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ειάρηζην ηεο βαζκνινγηθήο 
θιίκαθαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή «5,00».   

 

Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηίηινπο ζπνπδώλ 

1) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά 
απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι. ηεο 
εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ 
αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ 
αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο (αληηζηνηρία ή ηαπηνζεκία), ππνρξενχληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 
(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε 
ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε 
επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

2) Γηα ηίηινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά 
απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή αληίζηνηρν 
θαηά εηδηθόηεηα ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη 
ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, 
θαιχπηεηαη δε απφ ηνλ παξαπάλσ φξν (αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξόλσο βεβαίσζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Ι., ζην νπνίν αλήθεη ην 
Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ 
θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Σ.Δ.Ι. πνπ νξίδνληαη σο 
απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Σ.Δ.Ι. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ 
απαηηείηαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ, 
πξνβιέπεηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

4) Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδώλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε θαηεύζπλζε ή 
εηδίθεπζε απηώλ, φπσο απηή ελδέρεηαη λα δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 
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φηη παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή εηδίθεπζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ 
αλαθνίλσζε. 

5) Γηα ηνπο απνθνίηνπο Ι.Δ.Κ.: σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθφ 
κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε βεβαίσζε πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο 
Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα 
ηνπ δηπιψκαηνο. Πξνο απφδεημε απηψλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. 
ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ 
εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή Βεβαίσζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν 
κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία 
πνπ θαηέζηεζαλ δηπισκαηνύρνη.  

Δηδηθψο, σο πξνο ηα δηπιψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ» κεηά ηηο 3.5.2011 σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζεσξεηηθνχ θαη 
πξαθηηθνχ κέξνπο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (Απφθαζε  2384/ΦΔΚ 725 Β΄/3-5-2011). 

6) Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:  

α)Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: Πξάμε αλαγλώξηζεο από ην 
ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ηνΙ.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο 
θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ηνλ 
Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί 
ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 
ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα 
θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε δεηνχληαη όια ηα πηπρία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ή 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) πνπ εθδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη Πξάμε 
αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηελ αληηζηνηρία ηεο 
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο 
απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί 
ηζνηηκίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ 
ηίηισλ. 

Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κύπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε 
έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη ζην 
Π.Γ. 299/1977 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα ππφινηπα, 
ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη 
αληηζηνηρία. 

Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 
ηίηινπ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο 
ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 7

εο
 επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή 

ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ 
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή 

iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην 
νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

Δπίζεο, δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 
ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ:  
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i) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ, λνζνθφκσλ, 
νδνληηάηξσλ, θαξκαθνπνηψλ, καηψλ/καηεπηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ α) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ ηνπ π.δ. 38/2010 απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ησλ 
πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή β) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ. 84/1986 
(ηαηξνί), 40/1986 (λνζνθφκνη), 98/1986 (νδνληίαηξνη), 213/2003 (θαξκαθνπνηνί), 97/1986 (καίεο/-επηέο),  
ii) «άδεηα εγθαηάζηαζεο θηεληάηξνπ» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην π.δ. 40/2006 «Αλαγλψξηζε 
δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ησλ θηεληάηξσλ ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη 
κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξαγκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 78/1026/ΔΟΚ θαη 78/1017/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ» θαη 
iii) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξρηηέθηνλα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ ηνπ π.δ. 38/2010, απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ή ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα π.δ. 53/2004 θαη 253/2006. 

Τπνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ελφο απφ ηα παξαπάλσ πηπρία ηεο αιινδαπήο, εμαηξνχληαη κελ απφ ηελ 
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, όρη όκσο θαη 
από ηελ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο πηζηνπνηεηηθνύ απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α ή ην Ι.Σ.Δ ή απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ 
Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) γηα ηε βαζκνινγηθή 
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηίηιν ηεο αιινδαπήο ρσξίο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή αμηνινγηθήο θιίκαθαο κε ηε 
βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηε ζηήιε β. ηεο 
Δλφηεηαο Γ. ηνπ εληχπνπ ΑΙΣΗΗ., πνπ αθνξά ζηε δεθαδηθή κνξθή ηνπ βαζκνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (πεδίν 
αθέξαηνο), ηελ θαηψηεξε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκεδαπήο, δειαδή «5,00». 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,  
βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε ηζνηηκίαο θαη 
θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη 
Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή 
ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 
(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη βεβαίσζε γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ βαζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα. 

Δμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 
ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ή 
επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 

i) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ii) ην πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα γεληθφ 
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

iii) ην πκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην 
νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ  νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ». 

 

Ιζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξόζθπγεο θαη επαλαπαηξηδόκελνη Έιιελεο.  
 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1735/1987«ζε 
πεξίπησζε πνπ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. θαη ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.) δελ 
κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί 
πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο 
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α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο ζηα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο 
εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
πηπρίνπ κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ηα παξαπάλσ 
πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο γηα ζέζεηο 
ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην 
ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ.». 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι., πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 
επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή 
πξφζιεςεο πξέπεη κε βεβαίσζε ηνπ  (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) λα θαζνξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
πηπρίνπ, κε  πηπρία Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε σο πξνζφληα 
δηνξηζκνχ γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο  ζέζεηο. 

 

Σα αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α), β) πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ 
αιινδαπή, νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ πνπ έρεη 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν νχηε επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή 
πηζηνπνηεηηθψλ ή απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ. 

5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη απφ 
ηελ αλαθνίλσζε σο πξόζζεην (ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ) πξνζόλ ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε 
νξηζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε απηή νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαπηπρηαθό ή 
δηδαθηνξηθό δίπισκα (ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη 
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κόλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).  

Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κόλν Πξάμε Αλαγλψξηζεο 
ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο 
δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε 
νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ 
ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ 
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη επνκέλσο δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπκπιεξώλεη ή ελζσκαηώλεηαη ζην βαζηθό, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθόο 
ηίηινο. 

6. Λνηπέο Βεβαηψζεηο ή Πηζηνπνηεηηθά ή Δπαγγεικαηηθέο Σαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ αλαθνίλσζε. 

7. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο(φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ) ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν 
ππνςήθηνο είλαη κόληκνο θάηνηθνοηνπ δήκνπ απηνχ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηόηεηαο). Γηα 
ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ δελ γίλεηαη δεθηό πηζηνπνηεηηθό απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ 
δεκόηε. 

8. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε είλαη:   

Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: 

Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

(1) Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:  
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Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο. 

Όζνη έρνπλ πξνυπεξεζία ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο 
βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα 
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εκπεηξίαο. 

(2) Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ: 

- Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην 
άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

- Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε θαηά ην 
άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο 
θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 
ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: 

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είηε δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία είηε όρη. 

(1) Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο θαη 

 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ 
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο 
αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εκπεηξίαο. 

(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο, 

Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη 
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 
εκπεηξίαο θαη 

Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εκπεηξίαο. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: 

α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία 
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. δεύηεξν θεθάιαην 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο 
αθαηξώληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρόιεζεο από ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία πιελ 
ΙΚΑ. 
β) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν 
πνπ  πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ 
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη αθαηξείηαη. 
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρόιεζεο ν 
ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξ.16 
«Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο  εκπεηξίαο» ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΙΙ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε 
κεξηθψο. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ: 

Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Ι.Γ. 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 
ησλ Ο.Σ.Α., φπσο νξίδνληαη  ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009 (φπσο ηζρχεη). 

Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκόζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο: 

 Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο. 

 Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.  

 Η απαζρφιεζε κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  
 

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: 

Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν ππνςήθηνο 
πξνζθνκίδεη: 

(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή 
ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. 

(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 
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 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία 
ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί 
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε 
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 

(3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο 
αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηελ  
αιινδαπή, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ « 
ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ». 

 
 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο  

Γηθαζηηθή Απόθαζε 

Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
παξνρήο ηεο. 

 

ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ 

Σεο αιινδαπήο  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη 
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή 
ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν δηεξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ 
λ.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36 λ.4194/2013/ΦΔΚ 
208/27.09.2013/η. Α’), κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013, 
γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηώλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλώζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ 
νπνία κεηέθξαζε. 

Σα  αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή  θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Σεο εκεδαπήο  

α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη  θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), 
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ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή 
ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ππνβάιινληαη θαη 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. 
απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή 
ηαηξφ). 
 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ησλ απαξαίηεησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο: 

1. Σαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο.   

2. Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα). 

3. Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ. 

4. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο ρεηξηζκνχ Η/Τ (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε). 

ΠΡΟΟΥΗ: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ζπλνπηηθόο θαη δελ πεξηιακβάλεη εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο απόδεημεο θξηηεξίσλ – ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηνύληαη άιια ή πξόζζεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ινηπόλ νη 
ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ πνπ επηθαινύληαη. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

 

Δμππαθνχεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ειέγρνπ 
γίλεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ απνδεηθλύνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Αλαθνίλσζε. Δίλαη 
επνκέλσο ελδερφκελν ε ηειηθή βαζκνινγία θαηάηαμεο ηνπ ππνςεθίνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ηε βαζκνινγία πνπ 
έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ ίδην.  
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

 

1. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1)  
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 

 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη 
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), πξψελ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
(Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, 
κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε 
αξηζκό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 

 
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έσο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 απόθαζεο ηνπ 
ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ 
ΔΟΠΠΔΠ), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) 
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006) 
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18.12.2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS  
   CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ –  

TELEFOS TRAINING ΔΠΔ) ή ΙΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 
απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (30.9.2009) 
η) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21-01-2015). 
 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο: 
 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

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

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 
 

γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU) (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε  
       ζπλδπαζκφ ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φχιια>>,  
       <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ>>, <<Παξνπζηάζεηο>> θαη <<Βάζεηο Γεδνκέλσλ>>). 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
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δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

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

ζη) ACTA Α.Δ. 
     • Certified Computer User (CCU) 
 

δ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ   
   ή ΙΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Infocert Unities 
 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             η) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ. 
    Unicert Primary 
 
Από ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ησλ ηξηώλ ελνηήησλ: 
α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.  
  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο απφ ηελ 
πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο 
απηνχ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πξφζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο 
δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 

β) Cambridge International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global 
Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη  

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 
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 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ 
Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ 
ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν 
Οξγαληζκφο.  
 

«Η ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., απφ θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ 
θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία 
πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο. (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189 Α’ /10-
9-2014) φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 
 

 
Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο 
ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
 
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.) δελ γίλνληαη  
δεθηά. 
 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη 
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο 
ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε 
Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κφλν βεβαηώζεηο ηκεκάησλ ΑΔΙ 
θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ 
επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο 
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ θαηεγνξία γηα 
ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο 
εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ 
ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 
γλψζεο Η/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο. 
 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεσλ θαη β) βάζεσλ δεδνκέλσλ απνδεηθλύεηαη κε 
πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 
θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθφζνλ ζ’ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα. 

 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) βάζεσλ δεδνκέλσλ απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΣΡ465ΧΘΕ-Η4Β



26 

 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ),                              

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΓΔΙΚΝΤΔΣΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΧ Η ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  

(όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ. 50/2001 όπσο ηζρύεη) 
 

Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ  
- Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ   
- Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 
- Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  θαη Μεραληθψλ Η/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-    Πιεξνθνξηθήο  
-    Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ    
-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληψλ  θαη Γηθηχσλ Η/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνχ  ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηψλ   
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Η/Τ, 
     ii) Δηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
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     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 
     ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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.......  / ............. 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

γηα πξόζιεςε ζε ππεξεζίεο  

ή ζε λνκηθά πξόζσπα ηνπ Δεκνζίνπ  
ή ζε ΟΤΑ ή ζε λνκηθά πξόζσπα ησλ OTA κε  

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

[γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, αλαηξέμηε ζην Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ (ΣΟΦ) ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο 

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

Απιθ. ανακοίνωζηρ 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ηνλ ππνςήθην] 
  

Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα πξόζιεςεο] 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θοπέα ζηον οποίο απεςθύνεηε ηην αίηηζη] 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην ζεκείν Υ) ηα 
αηνκηθά ζαο ζηνηρεία] 

1. Δπψλπκν:  2. Όλνκα:  3. Όλ. παηέξα:  

4. Όλ. κεηέξαο:  5. Ηκ/λία γέλλεζεο:  /  /   6. Φχιν: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Γ.Σ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Σφπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδφο:  11. Αξηζ.:  12. Σ.Κ.:   

13. Σειέθσλν (κε θσδηθφ):  14. Κηλεηφ:  15. e-mail:   

 

Γ.  ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.), 
ην βαζκό ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή 
θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξώζηε μόνο ηε ζηήιε α. 
εθόζον απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδώλ από ηελ αλαθνίλσζε] 

α/α α. νλνκαζία ηίηινπ 

β. βαζκφο ηίηινπ 
(ζε δεθαδηθή κνξθή) 

γ. βαζκφο ηίηινπ 
(ζε θιαζκαηηθή κνξθή) δ. έηνο 

θηήζεο 
αθέξαηνο δεθαδηθφο αθέξαηνο αξηζκεη. 

παξνλνκ
. 

1.        

2.        

 

Γ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηελ 

επηδησθόκελε ή ηηο επηδησθόκελεο ζέζεηο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ., άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 

 

Δ.  ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειώζηε πνηεο από ηηο ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο 

αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίο α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζύκθσλα κε όζα 
νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, αλ δηαζέηεηε εληνπηόηεηα (πεδίν β.), αλ θαηέρεηε ηα θύξηα πξνζόληα επηινγήο ή ηπρόλ επηθνπξηθά θαη ζε 
πνην βαζκό επηθνπξίαο (πεδίν γ.) θαζώο θαη πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε (πεδίν δ.)] 

ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή 4

ε
 επηινγή 5

ε
 επηινγή 

α. Κσδηθόο ζέζεο [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο  

ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ζέζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε]      

β. Δληνπηόηεηα 
(
**

)
 [αλαγξάςηε 1 εθφζνλ ε αληίζηνηρε πξνηίκεζή ζαο 

αθνξά ζέζε ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξόηαμε ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ] 
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γ. Κύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα [αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα 

θχξηα πξνζφληα) ή Α ή Β ή Γ θηι. (γηα ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ επηθνπξίαο)]      

δ. Δκπεηξία [αλαγξάςηε ηνλ αξηζκό κελώλ εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε 

γηα θαζεκία απφ ηηο πξνηηκήζεηο ζαο]      

(**)
 εκείσζε: Δθφζνλ αλαθνηλψλνληαη ζέζεηο ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ νη κφληκνη θάηνηθνη πξνηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, νη 
πεξηνρέο απηέο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ ελφηεηα «ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ» ηεο νηθείαο αλαθνίλσζεο. 

 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 
[αξηζκήζηε ζε εκθαλέο ζεκείν θαζέλα απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππφινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε  

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδψ, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο]  

1. .................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 13. .....................................................................................  

5. .................................................................................... 14. .....................................................................................  

6. .................................................................................... 
[ζπκπιεξψλεηαη απφ ην θνξέα πξφζιεςεο] 

 

7. .................................................................................... 

 

 

8. ....................................................................................  

9. ....................................................................................  

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ 

πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα 

βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι: 

1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα θάζε 

επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε 

πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

2.  Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο 

παξαγξάθνπ) κώλςμα θαηά ην άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί 

όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 

ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, 

παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε 

ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 

παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 

απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη. 

3.  Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή 

αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα 

κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).  
 

 Ηκεξνκελία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η ππνςήθη. . . .   

  

 Ολνκαηεπώλπκν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  
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