
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 1Ε/2016) 
Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών 

και Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπο-

ρεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994 ως ισχύει, στο 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 
αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς διατά-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α΄/1991).

β) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δι-
οίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α’/1994), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/τ.Α΄/1996). 

δ) Του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α’/1999) «Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

ε) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Α΄/2002), όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

στ) Του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος 
προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 
151/τ.Α΄/2004). 

ζ) Του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ-
σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (Φ.Ε.Κ. 
48/τ.Α’/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 
παρ.3 του Ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/τ.Α’/2007) και τρο-
ποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 
234/τ.Α’/2009). 

η) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/2007), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

θ) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-
μίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

ι) Του Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 
(Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/2010).

ια) Του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Α΄/2012), 
όπως ισχύει.

ιβ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγο-
ντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222/τ.Α’/2012). 

ιγ) Του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (Φ.Ε.Κ. 
39/τ.Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» 
(Φ.Ε.Κ. 1854/τ.Β’/2003), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/2003 από-
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπό-
μενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους 
των υποψηφίων (Φ.Ε.Κ. 989/τ.Β’/2006).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/79/34088 πε΄/14-5-2014 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-9-2014) απόφαση της Τριμελούς 

Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 
(άρθρο 2, παρ.1 Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/2006), με θέμα «Έγκριση 
πρόσληψης δύο (2) Ελεγκτών Ιατρών με τριετή θητεία 
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./9/37690/19-1-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-1-2016) απόφαση της Επιτροπής 
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1 Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/2006) με θέμα την «έγκριση για την 
κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρού με τριετή θητεία, στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού».

5. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.δ. 104/2014 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α’/2014), όπως ισχύει.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18980/Δ1/3666/6-6-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4-9-2014) έγγραφο του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση των προκηρυσσομένων 
θέσεων. 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54560/6408/5692/4632/23-2-2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης. 

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2/19391/ΔΠΓΚ/4-3-2014 έγγραφο Του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κάλυψη 
της απαιτούμενης δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΕΦ 33-110 του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τρέχοντος έτους και το υπ’ αριθμ. πρωτ.13545/Δ8.2965/22-3-2016 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης σχετικά με την έγκριση πιστώσεων. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/77706/11-12-2015 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κάλυψη της 
απαιτούμενης δαπάνης, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Ε.Φ. 21-110) αναφορικά με την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης σε αυτό.

10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/τ. Β’/2003).
11. Τα με αριθμ. πρωτ. 23688/Δ9.6186/17-6-2016 και 31552/Δ9.8270/8-7-2016 έγγραφα Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα οποία βεβαιώνεται η συμφωνία του φορέα με το περιε-
χόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από 
την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων.

12. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/166862/16879/15194/ 12251/24-5-2016 έγγραφο 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία του φορέα με το περιεχόμενο της 
παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση 
της προκηρυσσόμενης θέσεως.

13. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής 
διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 05-620 
(Α.Σ.Ε.Π.) και τελικώς θα επιβαρύνει τον φορέα. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, ως ακολούθως: 

- Δύο (2) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης και           

- Μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ: 

Το αντικείμενο εργασίας των ελεγκτών ιατρών και ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου, είναι ο καθη-
μερινός και δειγματοληπτικός έλεγχος των κατ΄ οίκων ασθενούντων υπαλλήλων καθώς και η θεώρηση βιβλιαρίων 
ασθενείας των υπαλλήλων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΔΡΑ/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙ-

ΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟ-

ΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥ-

ΜΕΝΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ/

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10001

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης

Ελεγκτής 

Ιατρός 

ειδικότητας 

Παθολόγου 

ή Γενικής 

Ιατρικής 

Κεντρικού 
Τομέα 

Αθηνών

Πτυχίο ή 
δίπλωμα 

Ιατρικής ΑΕΙ 
ή ισότιμος 

τίτλος σχολών 
της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης 
ειδικότητας

• Άδεια άσκησης 
Ιατρικού 

Επαγγέλματος 
ή βεβαίωση 

εκδιδόμενη από 
αρμόδια διοικητική 

αρχή ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις 

για την άσκηση 
του Ιατρικού 

Επαγγέλματος.
• Άδεια 

χρησιμοποίησης 
τίτλου ιατρικής 

ειδικότητας 
Γενικής Ιατρικής ή 

Παθολόγου.
• Βεβαίωση 

ιδιότητας μέλους 
Ιατρικού Συλλόγου
• Εκπλήρωση της 

υποχρεωτικής 
άσκησης υπηρεσίας 

υπαίθρου 
αποδεικνυόμενη 
με βεβαίωση του 

Υπουργείου Υγείας ή 
βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν 

απαιτείται
• Γνώση Χειρισμού 

Η/Υ στα αντικείμενα: 
(i) επεξεργασίας 

κειμένων, 
(ii) υπολογιστικών 

φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου.

• Εμπειρία 
τριών (3) 

ετών ως 
Ελεγκτής 

Ιατρός

2 θέσεις 

Με θητεία 
τριών 3 

ετών που 
μπορεί να 

ανανεώνεται

10002

Υπουργείο 

Πολιτισμού και 

Αθλητισμού

Ιατρός 

ειδικότητας 

Παθολόγου 

ή Γενικής 

Ιατρικής

Κεντρικού 
Τομέα 

Αθηνών

• Εμπειρία 
δύο (2) ετών

ως Ελεγκτής 
Ιατρός

1 θέση

Με θητεία 
τριών 3 

ετών που 
μπορεί να 

ανανεώνεται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση τριετή ή διετή εμπειρία πρέπει να συμπλη-
ρώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ-ΕΕ) τα πεδία τα σχετικά με την εμπειρία σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα για την εμπειρία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

• Η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας θα συνεκτιμη-
θούν από την επιτροπή επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ της παρούσης. Για την απόδειξη της κτήσεως των προσόντων 
αυτών, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ’ της προκήρυξης.
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(Πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
όσο και κατά την πρόσληψη). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996 Φ.Ε.Κ. 

175/τ.Α΄/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού. 
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος 

από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την 
απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 
παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 
τηλ. 210.3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310.459101 επιπέδου: Γ΄/Β2 (Σ. Ε.). 

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571.72.76), 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, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων 
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/1958). 

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

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (αρ. 8 Ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ.1.α άρθρου 8 Ν. 3528/2007).

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

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή (παρ. 1.γ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
(άρθρο 9 Ν. 3528/2007). 

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

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 Ν. 3528/2007). 
Εξαίρεση: 
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώ-

σεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες 
πολίτες. 

5. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (πχ πτυχίο, άδειες κ.λ.π.), όπως και τα απαιτούμενα πιστο-
ποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους-εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

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

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

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου.

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουρ-
γείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

6. Εμπειρία κατά περίπτωση δύο ή τριών ετών ως ελεγκτής Ιατρός. 
7. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 
Σημείωση: Τα ανωτέρω ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυα-
κό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 

Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 
5η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Ε/2016

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό 
φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). 

Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμέ-

νων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύ-
που της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: 

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και 
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. 
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 
Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του 

απορρίπτεται.

Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθε-

σμη ή χωρίς το απαιτούμενο παράβολο αίτηση. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης. Αν ο υποψήφιος 
δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων με τη σειρά που αναγράφονται στην 
προκήρυξη. 
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Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Συνιστάται προς τους υποψηφίους που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις, να 

καταθέτουν και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, των δικαιολογητικών και πιστοποιητι-

κών για κάθε μία από αυτές, για το ταχύτερο της διαδικασίας. 

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην αίτηση 
συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το 

άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

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

Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει. Η επιτροπή αξιολογεί τους υπο-
ψηφίους και τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, 
τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες 
συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, 
τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενι-
αίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων 
εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. 

Η Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: 
α) προσληπτέων,
β) αναπληρωματικών,
γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, 
δ) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και 
ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους. 
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια αποστέλλονται 

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

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθε-

σμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη κατά τα ανωτέρω ημέρα της καταχώρισής τους στο 

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

Ενστάσεις μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας απορρίπτονται χωρίς εξέταση ως εκπρόθεσμες, ανε-
ξάρτητα από τον λόγο που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

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

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

Α.Σ.Ε.Π.

Ένσταση για την

Προκήρυξη 1E/2016

Κατηγορία: Ε.Ε.Π. 

T.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

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

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφε-

ρόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο είτε έχει προμηθευτεί μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβό-

λου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε 
έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και 
πρέπει και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστά-
σεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παραλλήλως προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον δεν προκύπτει μεταβολή, κυρώνει τους πίνακες αυτούς. Μετά την εξέταση των 
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τυχόν ενστάσεων που υποβληθούν, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών 
οι πίνακες προσληπτέων. Ακολούθως οι πίνακες προσληπτέων καταχωρίζονται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 
(www.asep.gr.) και αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄). 

Πριν από την υπογραφή της πράξης πρόσληψης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 19, Ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότη-

τας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του 

ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθο-

λογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (άρ. 28 παρ.3, Ν. 4305/2014 Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α΄/2014). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσληπτέων, προσλαμβάνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει.

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

Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση 
τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του 
Ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους.

Μετά την έκδοση πράξης πρόσληψης, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγρα-

φο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας. 

Οι προσληπτέοι θα υπογράψουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετή θητεία) που μπο-

ρεί να ανανεώνεται (δικαίωμα ανανέωσης). Η πρόσληψη των Ιατρών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α΄/1991) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λει-

τουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι 

σε κάθε υπουργείο συνιστώνται αυτοδικαίως μια ή δύο θέσεις Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών ετών που 

μπορεί να ανανεώνεται και σε συνδυασμό με το άρθρο 55 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/2007) «Κώδικας 

Δημο σίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4210/2013 

(Φ.Ε.Κ.  261/τ.Α’/2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης και άλλες διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος 
αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για 
ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι Δι-
ευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη, στο 
Κεφάλαιο B΄ της παρούσης, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗ-
ΛΩΣΗ», συνοδευμένη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυ-

τότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπο-
γραφή στο πίσω μέρος αυτής.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομι-

κού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελί-
δων 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 οποιουδήπο-
τε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η 
ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πι-
στοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως. 

3. Παράβολο είκοσι (20) Ευρώ το οποίο προμηθεύ-
εται ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού 
παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr), ή έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. 
Ο  ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό 
παραβόλου στο κατάλληλο   πεδίο της αίτησης και να 
καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Φωτοαντίγραφο της αιτήσεως με πρωτότυπη 

υπογραφή.
Επίσης, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγ-

γράφων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τέλος του 
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 

5. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται 
ο  ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος 
κτήσης του τίτλου. Σε περίπτωση που ο βαθμός του 
βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χα-
ρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί 
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθ-
μητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την 

ισοτιμία, και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντι-
στοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθ-
μολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστο-

ποιητικό 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 ημε-
δαπών τίτλων.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ιατρικής, τα 
οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφό-
σον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋπο-
θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ιατρού, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα α) στις διατάξεις του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα 
με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις του π.δ. 84/1986, 
ΦΕΚ 31/τ.Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση 
προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία 
και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτ-
λου.

Επισημαίνεται ότι:

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται 
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε 
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμε-
νο καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρα-

σής της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) 
και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 (Φ.Ε.Κ. 214/τ.Α’/ 
1997) δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία 
καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο 
κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτι-
μία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν πολι-

τικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 2 του Ν. 1735/1987 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/1987) «σε πε-
ρίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνω-
ρίσουν 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, καθορί-

ζουν 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 
διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό 
προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί 
συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που 
κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμε-
νοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμε-
τέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει 
με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συ-

νάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, 

με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται 
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από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις 

προκηρυσσόμενες θέσεις.

Σημείωση: (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλ-
λοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξι-

ολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολο-

γική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής και ο σχετικός 
τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 
Ν.  3328/2005) από τον αρμόδιο κατά νόμο φορέα, ο 
υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που 
αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, συμπληρώνει το 
ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5». 

Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά-
ξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελ-

ματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκ-

παίδευσης 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

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 ισχύ-
ει κάθε φορά ή 

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματι-

κής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύ-
στημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευ-
ση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την 
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης 

Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) 
του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύ-
στημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφω-
να με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει 
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, 
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτω-
ση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα Προεδρικά 
διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 

(Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) 
και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).

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

6. ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

α) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βε-

βαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος (Ν. 3919/2011 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελ-
ματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο 
εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί 
βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οι-
κεία επαγγελματική οργάνωση.

β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικό-

τητας γενικής ιατρικής ή παθολόγου.
Από τις ανωτέρω άδειες, οι οποίες πρέπει να είναι σε 

ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και 
της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να αποδει-
κνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τις 
συγκεκριμένες άδειες. 

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλό-

γου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά 
το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το 
χρόνο πρόσληψης.

δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπη-

ρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από 
το Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται.

7. Εμπειρία (τρόπος απόδειξης-επισημάνσεις σχε-

τικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές δι-

ευκρινίσεις-απαιτούμενα δικαιολογητικά που επι-

συνάπτονται με την αίτηση). 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί 
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβα-
ση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 
επαγγέλματος στο είδος της απαιτούμενης εμπειρίας 
που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορι-
σμού, μετά τη λήψη της απαιτούμενης από την προκή-
ρυξη άδειας χρησιμοποίησης του τίτλου της κατά περί-
πτωση ιατρικής ειδικότητας, σε συνδυασμό πάντοτε με 
την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.
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Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας. 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περί-
πτωση, για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρο-
νικής διάρκειας της απαιτούμενης εμπειρίας, είναι τα 
εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτι-
κού τομέα:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 

οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφά-
λισης και 

• Στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια 
και το είδος της απαιτούμενης 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 εναλλα-
κτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει το 
είδος και η χρονική διάρκεια ασφάλισης της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από 

την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφά-
λισης.

• Στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
πρέπει να δηλώνονται, ότι πραγματοποίησε συγκεκρι-
μένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικεί-
μενο της απαιτούμενης εμπειρίας, και 

• Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παρο-
χής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρο-
νική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

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

1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-

τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμέ-

νο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 

υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, 
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή 
μικτή ασφάλιση για την χρονική διάρκεια της απασχό-
λησης του ενδιαφερομένου.

2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-

τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμέ-

νο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 

μη υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, 

• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να ανα-
γράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχό-

λησης 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 συγκεκρι-
μένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας 
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους 
τούτου.

3) Όταν ο χρόνος της εμπειρίας έχει διανυθεί σε 

υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής 

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντί-

στοιχου δημόσιου φορέα.

4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για την αναγνώριση τυχόν 
προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαι-
ματος 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 προ-
έλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος 
επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, 
θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα του 
παρόντος «ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
(Ν. 4250/2014, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α’/2014)».

Ειδικές Περιπτώσεις 

1. Δικαστική Απόφαση 
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση, εμπειρία αποδει-

κνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, 
από την οποία να προκύπτει το αντικείμενο της παρα-
σχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παρο-
χής της. 

2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή 

προγράμματα 
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή 

προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
προσκομίζει: 

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμμα-
τέα 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, το αντικείμενο της εμπειρίας 
καθώς και ο επιστημονικός υπεύθυνος και 

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην 
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμ-
μα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής 
του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκ-
πόνηση ή ολοκλήρωση του έργου, το αντικείμενο της 
εμπειρίας 
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο 
υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κα-
τείχε τον απαιτούμενο κατά περίπτωση από την προ-
κήρυξη τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια χρησι-
μοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 
ή Παθολόγου. 

Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζό-
μενα στην ενότητα 7(1) και 7(2) (τρόποι απόδειξης της 
εμπειρίας). 

3. Διδακτική εμπειρία 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτι-
κή απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέ-
πει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, 
στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση ερ-
γασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε 
το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα μαθή-
ματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης 
(πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά δια-
στήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή 
μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), το πλήρες ωρά-
ριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε 
κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το αντικείμενο 
της εμπειρίας 

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

(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης 
ή πράξης πρόσληψης.

(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (εφό-
σον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν είναι δημόσιος), στην 
οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία 
αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση. 

Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζό-
μενα στην ενότητα 7(1) και 7(2) (τρόποι απόδειξης της 
εμπειρίας). 

4. Στρατιωτική θητεία 
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόλη-

ση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να 
αναφέρει το αντικείμενο της εμπειρίας, τη διάρκειά της 
καθώς και τις μονάδες που διανύθηκε αυτή. Στην περί-
πτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει απο-
κτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην πε-
ρίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια 
της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την 
απόκτησή της και μετά. 

5. Προγράμματα STAGE 

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα 
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 
του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 Ν. 3200/2003). Η σχετική 
βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία 

Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 
140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το 
είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος. 

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

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, 

θεωρείται επίσης: 

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής 
Θητείας. 

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ. 

• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του 
Δημοσίου. 

Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της 

εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις 

Για τον υπολογισμό της εμπειρίας στην ειδικό-

τητα των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση της 

απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας χρησιμο-

ποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρι-

κής ή Παθολόγου.

- Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος 
πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από 
τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος 
εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση Υπεύθυνη Δή-
λωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλι-
στικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη 
και αφαιρείται. 

- Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην 

ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Τ.Σ.Α.Υ., όταν δεν προκύπτουν σα-

φώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπει-
ρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρο-
νικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας 
διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθ-
μού που προκύπτει. 

- Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, οι μήνες εμπειρίας 
υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματο-
ποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

- Τονίζεται ότι, στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης 
Δήλωσης οι υποψήφιοι οφείλουν να περιγράψουν ανα-
λυτικά, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, τις 
θέσεις εργασίας ή/και τις υπηρεσιακές μονάδες, τον 
εργοδότη (επωνυμία επιχείρησης, είδος επιχείρησης)
όπου απέκτησαν τη ζητούμενη σε κάθε περίπτωση 
εμπειρία, το αντικείμενο με το οποίο απασχολήθηκαν, 
καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται ανα-
γκαία και ικανά για την απόδειξη της κατά περίπτωση 
ζητούμενης εμπειρίας (Συγκεκριμένες δράσεις, μελέ-
τες, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και 
επιπλέον να υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά. 

8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη 

της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’ της 
παρούσας προκήρυξης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ186 Τεύχος ΑΣΕΠ 7/31.10.2016

9. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο 
μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα 
πλέον των απαιτουμένων (τα οποία θα συνεκτιμηθούν 
π.χ. διδακτορικός ή/και, μεταπτυχιακός τίτλος, γνώση 
ξένης γλώσσας), που διαθέτουν οι υποψήφιοι προκει-
μένου να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικα-
σία επιλογής από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ αποδει-

κνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Δ’ της παρούσας προκήρυξης. 

11. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδει-

ξη των προσόντων που θα συνεκτιμηθούν:

Α. Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών συνοδευόμενος από αναλυτική κατάσταση 
των μαθημάτων ή αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το 
πρόγραμμα σπουδών. 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή με-

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του δι-
δακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και 
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το 

γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προ-
κύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

Περίληψη της μεταπτυχιακής ή/και της διδακτορι-

κής διατριβής μέχρι δύο σελίδες στην ελληνική γλώσσα. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαι-

τείται: 
Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημο-
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που 

να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προ-

θεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση 

που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη εξειδίκευ-

ση από την προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση από 

το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία 

να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή 

της. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισο-

τιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνω-
ρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζε-
ται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομέ-
νως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην 
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή 
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυ-
χιακός τίτλος. 

Β. Για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσ-

σας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ’ 
της παρούσας προκήρυξης.

12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. 

(Ν. 4250/2014, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α’/2014)

α)Της ημεδαπής 

1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα 
που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δη-

μόσιου 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.

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα 
που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως απο-
δείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γί-
νονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοα-
ντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσι-
ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο 
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση 
που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

β) Της αλλοδαπής 

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

2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια 
κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελ-
λάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορι-
σμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς 
όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 
4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α’/2013), μεταφράσεις ξενό-
γλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά 
την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας 
από και προς την οποία μετέφρασε.

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

λων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η 

γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζο-
νται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μετα-
φράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νό-
μιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυ-
πα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

4. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί-
γραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτο-
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επε-

ξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 

γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
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1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρι-
σμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστο-
ποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από 
τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστο-
ποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές 
πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημε-
ρομηνία 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 βά-

σει 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. (ΒΕΛ-
ΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) 
(22.2.2006),

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΕΙΣ 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 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)

ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 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 μετονομα-

σίας 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 απόφα-

ση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ 

ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLU-
TIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς 
είναι τα εξής:

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

ECDL Core Certifi cate

ECDL Start Certifi cate

ECDL Progress Certifi cate

ECDL Profi le Certifi cate

β) Vellum Global Educational Services S.A.

Cambridge International Diploma in IT Skills

Cambridge International Diploma in IT Skills Pro-

fi ciency

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Profi ciency

γ) Infotest

Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)

Microsoft Offi  ce Specialist (MOS)

Microsoft Offi  ce Specialist Expert (MOS Expert)

Infotest Certifi ed Basic User (ICBU) 

Infotest Microsoft Certifi ed Application Specialist

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

Certifi ed Computer User (CCU)

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 αλ-

λαγή ονομασίας τίτλου)

Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομα-

σίας τίτλου)

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 

6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert Unities 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙ-

ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Offi  ce 

Business Offi  ce 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-

ΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>

Global Intermediate 

Global Intermediate A

Global Intermediate B

Global Intermediate C

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLU-

TIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-

ΝΑΜΙΚΟΥ

Unicert Primary

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να απο-

δεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών 

αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο-

λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

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

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέ-
ντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

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

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUT-

ER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Glob-

al 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 ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυ-
χούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστο-
ποίησης 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 πι-
στοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι 
και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φο-
ρείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. 
και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίη-
σής 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).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτερο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυ-
χιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαί-
δευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 
προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει 
τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Κα-
θένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου 
σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογι-
κής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροι-
στικά. 

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογι-
κής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη 
την υποβολή βεβαιώσεων 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 
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 πλη-
ρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνο-
νται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι 
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφε-
τέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται 
για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκ-
δίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της 
προκηρυσσόμενης.

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

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ KAI ΔΕΥΤΕ-

ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 

19 του Π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογι-

στών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογι-

στών 
- 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 Υπολογι-

στών 
- 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 Συστη-

μάτων 
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ 

(Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχο-

λών της αλλοδαπής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 189Τεύχος ΑΣΕΠ 7/31.10.2016

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 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικό-

τητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-

ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασ-
δήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου: 

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορι-
κής - Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
μάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

- Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-

κείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μο-

νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύ-
εται 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 συνδυ-
ασμό 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 αντίστοι-
χου 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 πανεπι-
στημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέ-
ων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους 
μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενερ-
γούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν 
υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οι-
κεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργεί-
ου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστο-
ποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς 
σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την 
Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυ-
τής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται 
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η 
Αγγλική.

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 8,5 και άνω. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PRO-
FICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICA-
TION- 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 INTER-
NATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL IN-
TERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNA-
TIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET 
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in 
ESOL International (CEF C2).
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit”). 

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

• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International 
(CEF C2)

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

• Michigan State University – Certifi cate of English 
Language Profi ciency (MSU – CELP): CEF C2.

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

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

C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 7 έως 8.

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

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICA-
TION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

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

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL IN-
TERNATIONAL (reading, writing and listening) - EX-
PERT- 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 INTERNA-
TIONAL 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 COMMU-
NICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

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

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

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

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 2 
(Common European Framework equivalent level C1) ) 
(μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International 
(CEF C1)

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

• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level. 
• NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International 

(C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT 

BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 
(CaMLA)

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

• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστη-
μίου CAMBRIDGE.

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 
από 5,5 έως 6,5.

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

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF 
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHI-
GAN.

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

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

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

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNI-
CATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDU-
CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

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

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

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

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 
(Common European Framework equivalent level B2) ) 
(μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International 
(CEF B2)

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

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

• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International 

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

TERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

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

• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF 
B2)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημί-
ου CAMBRIDGE.

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από 4 έως 5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY 
(BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LO-
CAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

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

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

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (EN-
TRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 
3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 
απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIF-
ICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 
-ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την από-
δειξη της μέτριας γνώσης).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNI-

CATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDU-
CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Entry Level Certifi cate in ESOL International (En-
try Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI En-
try 3 Certifi cate in ESOL International (CEF B1).

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

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

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Entry Lev-
el 3 (Common European Framework equivalent level 
B1) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Entry Level Certifi cate in ESOL Internation-
al (Entry 3) CEF B1

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

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

(Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certifi cate in ESOL Interna-

tional (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writ-
ing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BAT-
TERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

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

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

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκει-

μένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώ-

σης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται 

από: 

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

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρε-
σβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 
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υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι 
το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε 
δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο απο-
δεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο 
επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύ-
εται, ως εξής: 

(α) Αρίστη γνώση (Γ2/C2): 

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

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF 

C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

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

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SOR-
BONNE 3EME DEGRE).

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

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

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

(SORBONNE I).
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut 

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

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

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορη-

γείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certifi cat 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 Πανεπιστη-
μίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

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

• DELF B1.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRAN-

CAISE- PARIS- SORBONNE B1. 
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut 

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

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστη-
μίου της 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 πι-
στοποιητικού. 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύ-
εται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

• Goethe-Zertifi kat C2: Großes Deutsches Sprachdip-
lom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του 
Ινστιτούτου Goethe.

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

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

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

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZER-
TIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Spre-
chen)

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστι-

τούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 

C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 
1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C1.
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πα-
νεπιστημίου 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 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.

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

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

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

• Goethe-Zertifi kat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Sch-
reiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

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

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

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

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανε-
πιστημίου της Γενεύης. 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιτα-

λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITA-

LIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Πε-
ρούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του 
Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITA-

LIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Πε-
ρούντζια.

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

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003). 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALI-
ANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περού-
ντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανε-

πιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

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

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

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

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

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

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύ-
εται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

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

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRAN-
JERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008) 

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

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου 
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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 Ιν-
στιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFI-
CIALES 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 EX-
TRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

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

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

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

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

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

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJE-
RA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ιν-
στιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

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

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου 
Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАН-
НЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 
του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημί-
ου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγη-
σης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτι-
στικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα 
(έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 
Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκ-

παίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστι-
τούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσι-
κού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 
(ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 
Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτού-
του της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού 
Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανε-
πιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

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

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 
Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτού-
του της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού 
Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανε-
πιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
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(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

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

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

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 
Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαί-
δευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτού-
του της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού 
Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανε-
πιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύε-
ται 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 αλλο-
δαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμέ-
νου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδα-
πής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέ-
δου 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 ή η μέτρια 

γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρα-
τικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 
και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του 
Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο 
σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοί-
τησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλ-

λοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμί-

δας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρ-

μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής 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 ξέ-

νης 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 πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση 
του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς 
και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτ-
λου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις κατωτέρω 
(Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρό-
σληψης προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προ-
βλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη αριθμού 
θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότη-
τας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων 
και έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για 
κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυ-
μούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διο-
ρισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. 
Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβά-
νεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την 
απόφαση πρόσληψης στον φορέα και καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας 
που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργεί-
ται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 

παρ. 21 Ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 

του άρθρου 18 του Ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο 

άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007, της 

ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 και της Από-

φασης Αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α)

Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι 

φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σο-

βαρά, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή 

στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
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Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώ-
που, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκή-
σει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο 
σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 Ν. 3230/ 

2004, Φ.Ε.Κ. 44/τ.Α’/2004).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Α): 

α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περι-
οχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,

β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της 
περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και 

γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/ 
1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν 
επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, την οποία 
υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίω-
μα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται 
στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β)

Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από 
τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τε-
λεί υπό επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης 
της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 

Ν. 2738/1999, Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α’/1999). 

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Β): 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε 
ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του 
οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστο-
ποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του 
οικείου δήμου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική 
απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)

(i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβί-

ωσε συνεπεία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομέ-

νου γεγονότος τραυματίστηκαν σοβαρά και νοση-

λεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή 

ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσο-

στό τουλάχιστον 67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της 
περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, 
για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζε-
ται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ.6, άρθρο 

18 Ν. 2768/1999, Φ.Ε.Κ. 273/τ.Α΄/1999, όπως τρο-

ποποιήθηκε με την παρ.5, άρθρο 45 Ν. 3731/2008, 

Φ.Ε.Κ. 263/τ.Α΄/2008 ).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Γ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος 
προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινό-
τητα και β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ερ-
γασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι 
ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την 

υποπερίπτωση (i).

γ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία 
να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστη-
μα αμέσως μετά το σεισμό αυτόν ή το ποσοστό ανα-

πηρίας (67% και άνω), το οποίο βεβαιώνεται από την 
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης 
του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον 
τραυματισμό (ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9.2.2009) και 

δ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/ 
1986 του σοβαρά τραυματισμένου που νοσηλεύτηκε 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμέ-
νου στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλά-
χιστον 67%, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα 
διορισμού, για λόγους υγείας, την οποία υποβάλλει το 
πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφό-
σον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη 
σύζυγο ή σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για 

τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

ε) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 
ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη 
άλλο άτομο της οικογένειας και

στ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου δήμου ή 
κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, 
στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας 
του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά 
και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο 
τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό του-
λάχιστον 67%, εξαιτίας του σεισμού της 7-9-1999 και 
να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον 
κατά τα ανωτέρω θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο 
που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή 
τραυματισμένο στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσο-
στό τουλάχιστον 67%.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Δ)

(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώ-

που που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχή-

ματος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομέ-

νου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυ-

ματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυ-
τής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν 
να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό 
μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γο-
νέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους 
λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέ-
κνο τους (παρ.1, άρθρο 25 Ν. 3200/2003, Φ.Ε.Κ. 281/ 

τ.Α΄/2003). 

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται 
στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσί-
δικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκρι-
μένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/ 13554/ 

31.5.2007 «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των δια-

τάξεων του άρθρου 25 Ν. 3200/2003»,Φ.Ε.Κ. 922/ 

τ.Β΄/2007).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Δ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος 
προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινό-
τητα, για την υποπερίπτωση (i).
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β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστο-
ποιείται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η 
νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την 

υποπερίπτωση (ii). 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για 

τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο ίδιος ή 
το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το 
δικαίωμα διορισμού: 

- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινι-
κού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβα-
ση των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και 

- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3200/2003 άλλο άτομο της 
οικογένειας. 

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 παραίτη-

σης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος 
το διορισμό.

ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατά-
στασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα 
τα μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του 
με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαί-
ου δυστυχήματος.

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Ε)

(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώ-

που που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυ-

χήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκ-

δρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμ-

βρίου 2004.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομέ-

νου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυ-

ματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης 
αυτής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέ-
πουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, 
αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε 
έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για 
τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή 
ένα τέκνο τους (άρθρο 78. Ν. 3659/2008, Φ.Ε.Κ. 77/ 

τ.Α΄/2008).

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρί-
ζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συ-
γκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/

οικ.15653/10.6.2008 «Διορισμός υπαλλήλων βά-

σει των διατάξεων του άρθρου 78 Ν. 3659/2008 – 

(Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α΄/2008)», Φ.Ε.Κ. 1112/13.06.2008).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Ε): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος 

προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινό-
τητα, για την υποπερίπτωση (i).

β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστο-
ποιείται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η 
νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την 

υποπερίπτωση (ii). 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για 

τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή 
το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το 
δικαίωμα διορισμού: 

- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποι-
νικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συ-
νέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο 
του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.

- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 78 του Ν. 3659/2008 άλλο άτομο της 
οικογένειας. 

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 παραίτη-

σης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος 
το διορισμό.

ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατά-
στασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα 
τα μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του 
με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τρο-
χαίου δυστυχήματος.

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΣΤ)

Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη 

υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απε-

βίωσε συνεπεία του εργατικού ατυχήματος που 

συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάμα-

τος την 24η Ιουλίου 2008 (άρθρο 22 Ν. 3709/2008, 

Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/2008 και Απόφαση Αρ. 8312.11/ 

7/09/27.2.2009).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (ΣΤ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος 
προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοι-
νότητα

β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κα-
τάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται 
όλα τα μέλη της οικογένειάς του και η συγγενική σχέ-
ση του με τον θανόντα εξαιτίας του εργατικού ατυ-
χήματος.

γ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυ-
νομικής αρχής ή του Λιμενικού Σώματος από την οποία 
να προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία του εν 
λόγω ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008.
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Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν 
τις (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις κατά την ημέ-
ρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο 
δημοσίευσης της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), 

(Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης 
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά στο φορέα κατά το χρόνο 
διορισμού. 

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