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                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 7
ης

  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  KΡΗΤΗΣ              Ηράκλειο 31-3-2016 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                                 Aρ. Πρωτ: 4348 

ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Σµύρνης 26,                                       

Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285                                           

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ    ΤΗΛ.  2813-404434 

                               ΠΑΧΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΤΗΛ.  2813-404447 

Τηλεοµοιοτυπία(fax):  2810-331570 

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα τριών  (63) ατόµων µε 

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (12 µήνες) 

H  7η Υ.Π.Ε  Κρήτης έχοντας υπόψη: 

1.Την µε αρ. Α2β/οικ20050/2016  ΦΕΚ 699/16-3-2016 Α΄ κοινή απόφαση 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών. 

2. Το µε αρ. Α2β/ Γ.Π.οικ.23565/28-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.  

 3. Τις διατάξεις των  Νόµων  3329/2005 άρθρο 10, 3527/07 άρθρο 3 παρ. 26,  

3868/2010 άρθρο 5 και 32, 4052/12 άρθρο 6 παρ. 5.  

 4. Το  Π.∆. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και   συµπληρώθηκε 

µε το  Π.∆. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.∆. 44/2005, Φ.Ε.Κ.  63Α΄ και το 

Π.∆. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄ 

 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό εξήντα τριών (63) ατόµων µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  διάρκειας δώδεκα 

(12) µηνών  για τους φορείς Υγείας της 7
ης

 Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  ως ακολούθως : 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

    
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΦΟΡΕΑ 

ΠΕΔΥ- 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΚΥ 

ΑΝ

ΩΓΕ

ΙΩΝ 

ΚΥ ΑΝΩ 

ΒΙΑΝΝΟΥ 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.- 

Γ.Ν. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ

Ο- 

ΟΡΓΑΝΙΚ

Η 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΗΣ 

ΕΔΡΑΣ 

ΠΑΓΝΗ 

ΠΑΓΝΗ- ΓΝ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ

ΩΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- 

ΟΡΓΑΝΙΚ

Η 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΗΣ 

ΕΔΡΑΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟ

Υ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ

ΩΜΕΝΗ  

ΜΟΝΑΔΑ. 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Σ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ

ΜΕΝΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

Γ.Ν-ΚΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗ

Σ 

"ΔΙΑΛΥΝΑ

ΚΕΙΟ" 

Γ.Ν. 

ΡΕΘΥΜ

ΝΟΥ 

Γ.Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ     

" Ο ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ

Σ" 

ΠΠΙ 

ΧΩΡΑΣ 

ΣΦΑΚΙΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 7ΗΣ 

ΥΠΕ 

ΠΕ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
              1 1 1     3 

ΤΕ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ     
    3 1 1 1      1 1 8 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
              1   1 1   3 

ΤΕ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
                  1     1 

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                   1     1 

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                   1     1 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
              1   1 2   4 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1     2 4 3             10 

ΔΕ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
      5                 5 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
  1                 2 2 5 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
      2     1     1     4 
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ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΕΔΥ- 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΚΥ 

ΑΝ

ΩΓΕ

ΙΩΝ 

ΚΥ ΑΝΩ 

ΒΙΑΝΝΟΥ 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.- 

Γ.Ν. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ

Ο- 

ΟΡΓΑΝΙΚ

Η 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΗΣ 

ΕΔΡΑΣ 

ΠΑΓΝΗ 

ΠΑΓΝΗ- ΓΝ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ

ΩΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν. 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- 

ΟΡΓΑΝΙΚ

Η 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΗΣ 

ΕΔΡΑΣ 

ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟ

Υ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ

ΩΜΕΝΗ  

ΜΟΝΑΔΑ. 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Σ 

Γ.Ν. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ

ΜΕΝΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

Γ.Ν-ΚΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗ

Σ 

"ΔΙΑΛΥΝΑ

ΚΕΙΟ" 

Γ.Ν. 

ΡΕΘΥΜ

ΝΟΥ 

Γ.Ν. 

ΧΑΝΙΩΝ     

" Ο ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ

Σ" 

ΠΠΙ 

ΧΩΡΑΣ 

ΣΦΑΚΙΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 7ΗΣ 

ΥΠΕ 

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 
    1         

 
        1 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     

      1 1     1     3 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ     

                1   1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ)     

  1 2           1   4 

          YE 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ)     

      3       3 3   9 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 10 9 8 3 4 1 11 11 3 63 
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Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 

3528/2007) 

Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που  ακολουθεί και 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτηση µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 

εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 7
η
 Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 26 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 

(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο 

των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση των υποψηφίων. 

 Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της 

υπεύθυνης δήλωσης εµπειρίας : α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω 

διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης: www.hc-crete.gr 

και συγκεκριµένα ακολουθώντας την διαδροµή:    

 Για τον πολίτη � Θέσεις εργασίας � Μη µόνιµο  προσωπικό  

     

ΠΡΟΣΟΧΗ   

Τελευταία µέρα υποβολής αιτήσεων: ∆ευτέρα  11-4 -2016  

∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7
ης

  Υ.ΠΕ.  ή  ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ  Η 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (µπορούν να το επιβεβαιώσουν πληκτρολογώντας τον 

αριθµό ταυτότητάς τους από την ιστοσελίδα της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης στο 

παραπάνω σηµείο. Ο απευθείας σύνδεσµος είναι: http://www.hc-

crete.gr/epikoyrikoi)  
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ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ : 

• Αίτηση (υπάρχει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα µας)  

• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Βλέπε παράρτηµα). 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου 

απαιτείται). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση απόδειξης εµπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές 

αντικείµενο µε την ειδικότητά τους 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  (η υπεύθυνη δήλωση υπάρχει αναρτηµένη στην 

ιστοσελίδα µας)   

Για την κατηγορία ΥΕ τραυµατιοφορέων λαµβάνεται υπόψη 

οποιαδήποτε εµπειρία.  

• Βεβαίωση ενσήµων του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

• Αριθµό Μητρώου Ανέργου (αναγράφεται  στην κάρτα ανεργίας ή 

στη βεβαίωση ανεργίας). Η ανεργία επιδοτούµενη ή  µη  ελέγχεται 

απευθείας από το ΑΣΕΠ  µέσω της διαλειτουργικότητάς του µε τον 

ΟΑΕ∆ 

• ΑΜΚΑ (Απλή αναγραφή στο έντυπο της αίτησης) 

• Για τις κατηγορίες ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ –ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

– ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  κρίνεται απαραίτητη η προσκόµιση 

της ταυτότητας µέλους των αντίστοιχων Ενώσεων Ε.Ν.Ε και 

Π.Σ.Φ. (βλέπε παράρτηµα) 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ  (όπου απαιτείται - βλέπε παράρτηµα) 

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ή∆Η ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7
ης

  Υ.ΠΕ. και είναι σε ισχύ η αίτησή τους  

µπορούν να  προσκοµίσουν συµπληρωµατικά οποιοδήποτε έγγραφο 

κρίνουν  ως αναγκαίο µε βάση τα προαναφερθέντα και το παράρτηµα 

που ακολουθεί  

 

Ε. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαύγεια, στην  επίσηµη 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας www.hc-crete.gr καθώς και  σε εµφανές 

σηµείο του καταστήµατος της υπηρεσίας µας. 

 

Η  ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΕΛΕΝΗ  Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
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Ακολουθεί παράρτηµα στο όποιο περιγράφονται οι τίτλοι σπουδών – τα 

προσόντα καθώς επίσης και η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά µε 

την κατάταξη και την πρόσληψη του προσωπικού.  

επίσης σας ενηµερώνουµε ότι µετά το πέρας της επεξεργασίας των 

αιτήσεων και πριν την αποστολή για επικύρωση στο ΑΣΕΠ, θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας πινάκες κατάταξης µε βάση το χρόνο 

εµπειρίας των υποψήφιων. (σχετική ειδοποίηση θα υπάρχει στην 

ιστοσελίδα µε έντονη σηµείωση)       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
 

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

(ΚΩ∆.104) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και  
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 
 

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΤΕ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
(ΚΩ∆.203) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας ή  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  και  
β)  γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΚΩ∆.204) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλµατος Εργοθεραπευτή.  

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΤΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(ΚΩ∆.205) 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΚΩ∆.209) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Λογοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Λογοθεραπευτή. 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
(ΚΩ∆.211) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Νοσηλευτή - 
Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, 
η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.  

ΤΕ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΩ∆.214) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας  ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος 
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Τεχνολόγου 
Ραδιολόγου- Ακτινολόγου.  
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ΤΕ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΚΩ∆.215) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή και  
γ) Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 
3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει µέχρι 
το τέλος του έτους που εκδόθηκε   ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. 

 
 
 

3. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

(ΚΩ∆.305) 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 
ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας 
(Βοηθός Τραυµατολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε 

Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής 
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε 
Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, , αντίστοιχης ειδικότητας  
και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή  Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή. 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(ΚΩ∆.301)  

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιµατολογικού 
Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Αιµατολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού 
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων-Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών 
Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή 
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
και Φαρµακείων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  
ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

(ΚΩ∆.302) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού φαρµακείου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλµατος βοηθού φαρµακείου και  
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος. 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /∆Ε 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

(ΚΩ∆.303) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

∆Ε ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

(ΚΩ∆.309) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ∆ιασώστης-Πλήρωµα Ασθενοφόρου των παρακάτω 
σχολικών µονάδων: ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας. 
Ή  
Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ :  α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων  ή ειδικότητας 
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
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Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή  Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών 
Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων Σ.Ε.Κ. ή 
Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών  
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕ∆ του  ν. 3475/2006   ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
 Ή 
Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: , α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ 
'κατηγορίας.  
Ή  
 Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:  α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και  αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτησης της 
παρακάτω επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ) 

(ΚΩ∆.323) 

Πιστοποιητικό άδειας από τη ∆ηµόσια Σχολή Απολυµαντών του Υπουργείου Υγείας. 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –
ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ/∆Ε 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
(ΚΩ∆.316) 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών 
Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών 
Συσκευών ή Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
 
 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΥΕ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

(ΚΩ∆.401)  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυµνασίου ή για 
όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
 
Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυµνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί. 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 
Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού.  
Για τους τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ως προσόν πρόσληψης ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο 
κατά περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν 
συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω 
πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το 
γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.∆.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται 
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σε αυτήν συγκεκριµένο από την οικεία προκήρυξη απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος τίτλος δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ως 
προσόν πρόσληψης ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 
της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο 
ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση 
του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το 
Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που 
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.∆. 
50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η 
βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο από την οικεία προκήρυξη απαιτούµενο πτυχίο, ο 
επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην 
προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ) απαιτείται 
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών 
τους, µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόµου, απαιτείται 
άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος. 
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή 
ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος παρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται 
από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις. 
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, ή ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου 
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών 
και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας.  
 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 
 
Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία 
του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκοµίζουν άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος ή Βεβαιώσεις ότι πληρούν όλες 
τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος  Νοσηλευτή-τριας, Μαιών-ευτών ή 
Φαρµακοποιών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται: α) στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του 
Π.∆. 38/2010, ή β) σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α/86 
(νοσοκόµοι), 97/1986, ΦΕΚ 35/Α/86 (µαίες/-ευτές) και 213/2003, ΦΕΚ 172/Α/2003, υ.α. Α4/5226/1987, ΦΕΚ 
613/Β/87 (φαρµακοποιοί). 
 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997 δεν 
απαιτείται αντιστοιχία. 
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην 
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.  
Ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι 
Έλληνες. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που 
το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν µπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, κατά την έννοια των 
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, καθορίζουν µε βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του 
πτυχίου µε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα 
επιτρέπεται να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν 
είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις 
που η ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, 
έχει χορηγηθεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειµένου να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης πρέπει µε βεβαίωση 
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του (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου, µε πτυχία 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης για 
τις προκηρυσσόµενες θέσεις. 
 
 
 

Για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: 

• Οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκοµίσουν : 

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του 
Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού 
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του 
διπλώµατος από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος της βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των 
εξετάσεων πιστοποίησης ή  

Bεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ηµεροµηνία κατά την 
οποία ο ενδιαφερόµενος κατέστη διπλωµατούχος.  

 

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 

Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού.  

 

• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

α) Για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας µη τεχνικής ή µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση 
ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευµάτων και για 
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής 
Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού 
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

β) Για Υποχρεωτική µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας ή αντιστοιχίας από τη 
∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου 
Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευµάτων ή από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις θέσεις του κλάδου ∆Ε Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του 
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) των τµηµάτων του β.δ. 151/1971 
(ΦΕΚ 52Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου 
σπουδών, υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυµνασίου. 

 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία 
του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν 
από: 
i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.∆. 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.∆. 38/2010 
για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.∆. 38/2010, όπως 
ισχύει κάθε φορά ή  
iii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.∆. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό 
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σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική 
εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 
iv) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) 
του άρθρου 14 του Π.∆. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων». 

v) κάτοχοι διπλωµάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης 
διπλωµάτων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τις κατά περίπτωση αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε 
τα προεδρικά διατάγµατα 40/1986 (Α΄14),  97/1986 (Α΄35) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄ 613). 

 
 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Για τις θέσεις που απαιτείται η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,  οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκοµίζουν ευκρινή 
φωτοτυπία του διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο 
που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους 
προσκοµιζόµενους τίτλους.  
 
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το 
∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία 
ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο 
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη 
µετάφρασή της. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις  που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος δεν 
αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού διπλώµατος, και εποµένως δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός 
τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό, δεν 
λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 
 
 
3. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 
 
Α. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
 
- Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (απαιτούµενη κατά περίπτωση). 
- Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει) .   

- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 

- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 

- Επαγγελµατική Ταυτότητα Λογιστή –Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται µε την 
υποβολή όλων των όψεων του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε 
ισχύ, που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ. 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 112/2012 ∆Ε Τεχνικού 
Ειδικότητας Θερµουδραυλικού ή Υδραυλικού, βάσει του π.δ. 115/2012 Τεχνικού Ειδικότητας  Θερµαστή ή 
Μηχανοτεχνιτών, βάσει του π.δ. 108/2013 ∆Ε Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτροτεχνιτών,  
εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ηµεροχρονολογία κτήσης 
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αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το 
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας. 

 
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, οι οποίες πρέπει να 

είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσµίας υποβολής 
αυτών όσο και κατά τον χρόνο διορισµού, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο 
ενδιαφερόµενος τη συγκεκριµένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελµατική ταυτότητα, που απαιτείται από 
την πρόσκληση. 
 
 

- Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C ή ∆΄ ή D κατηγορίας (σύµφωνα µε το πδ. 51/2012) .  

Ειδικότερα για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής 
κτήσης, της κατά την πρόσκληση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή 
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της 
οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

- η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναµίας καθώς και  

- η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το  άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην 
οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής 
άδειας οδήγησης που ζητείται από την πρόσκληση. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για 
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης 
ηµεδαπής». 
    

Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου τους από το Συµβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόµο 
εγγραφή τους σε επαγγελµατικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην 
οικεία επαγγελµατική οργάνωση. 

 
Όλες οι άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης 
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.  
 

Β.  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : 

- Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή 
ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
παρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την 
πρόσκληση. 

Για τους Χηµικούς: 

- Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Χηµικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988), η οποία 
ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

Για τους Νοσηλευτές-τριες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ : 

- Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή 

- Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην  Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή  

      - Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
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άρθρο 4 παρ.5 του ν.3252/2004. (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ). 
 

     Για τις Μαίες-ευτές: 
      
      Ταυτότητα µέλους του Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών , η οποία να είναι σε ισχύ. 

Για τους Φυσικοθεραπευτές-τριεςΤΕ : 

- Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)., η οποία να είναι σε 
ισχύ ή 

- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4 του ν.3599/2007 ή   

- Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον  Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους  

Σηµείωση: Οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι προσκοµίζουν Πράξη Αναγνώρισης 
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων  
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν βεβαίωση της οικείας επαγγελµατικής ενώσεως ότι υπέβαλαν 
αίτηση εγγραφής, συµπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος που 
απαιτείται από την πρόσκληση. 

 

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) 

 
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαδικασία και όπου απαιτείται, 
σύµφωνα µε τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή άλλη επαγγελµατική άδεια  µετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασµό 
πάντοτε µε την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη. 

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόµος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος, και µεταξύ αυτού και της σχετικής πρόσκλησης δεν είναι δυνατόν να συµπληρωθεί 
χρονικά η συνολική εµπειρία, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εµπειρία στο αντικείµενο της 
θέσης, ως εµπειρίας νοούµενης της απασχόλησης µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή 
τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του 
τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης µετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.   
 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εµπειρίας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
Ως εµπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον 
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα σχετικά µε το αντικείµενο που περιγράφεται 
στα απαραίτητα  προσόντα.  

 Για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα.  
 

Τρόπος απόδειξης της εµπειρίας  

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 
διάρκειας της εµπειρίας, είναι τα εξής :  

 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

•••• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης. 
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Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει  
το είδος και η χρονική διάρκεια  της εµπειρίας. 

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

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

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης. 

•••• Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 
διάρκεια και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

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

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η  χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης. 

•••• Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγµατοποίησε   
συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας, και 

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

 Απόδειξη εµπειρίας για την κατηγορία ΥΕ: 

 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ως βαθµολογούµενη εµπειρία 
λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, προσκοµίζουν: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης 

• Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου 
τοµέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης. 

 

 

•••• Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

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

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

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

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

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

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου, 

Στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση  του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης 
και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και 

Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους 
τούτου. 
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(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να  
αποδεικνύεται  και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.  

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

Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις. 

 
1. Ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που 
απαιτείται από την πρόσκληση και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη 
επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών 
(ηµεροµηνία εγγραφής) , µετά την απόκτηση αυτών. 

2. Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε τον χρόνο που  προκύπτει 
από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση- 
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν 
λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 
 
3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειµένου για ασφαλισµένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ηµέρες 
ασφάλισης, οι µήνες εµπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγµατοποιηθεισών ηµερών 
ασφάλισης δια του (25). 
Οι µήνες εµπειρίας (προκειµένου για ασφαλισµένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, πλην ΙΚΑ) µπορεί 
να προκύπτουν και µε αφαίρεση των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήµατος εµπειρίας. 
Στην περίπτωση αυτή εάν οι ηµέρες του συνόλου των διαστηµάτων της εµπειρίας είναι µεγαλύτερες ή ίσες 
των 30 ηµερών, µετατρέπονται σε µήνες διαιρώντας διά του 30 και λαµβάνοντας το ακέραιο µέρος του 
αριθµού που προκύπτει. 

 

5.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
και προς τα πίσω µέσω διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ µε τον ΟΑΕ∆. 

 

6.   ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται) 

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

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

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές 
πράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 
40 της µε αριθµό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) 

 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του 

ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) 

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

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

 
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 
 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014). 
 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015) 
 
  
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής: 
 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

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

 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 

Cambridge International Diploma in IT Skills 
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
Vellum Diploma in IT Skills 
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

 
γ) Infotest 

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

 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 

ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 

 
ε) ΚΕΥ-CERT 

Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 

 
στ) ACTA Α.Ε. 

Certified Computer User (CCU) 
 
ζ) I SKILLS A.E. 

Basic I.T. Standard 
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Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core  
 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή 
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 
Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
Infocert  Unities  

 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office  
Business  Office  

 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>> 

Global Intermediate  
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 

 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary 
 

 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών 
αντικειµένων: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από την 
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί , µπορεί να γίνει αποδεκτή 
σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο 
υποψήφιος, όµως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που 
διορίζεται.  
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, 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 COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
 β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 

Educational Services). 
 γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  
 δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 
 
 
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ 
που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης 
Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός.  
 
 «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς 
πιστοποιηµένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και από φορείς 
πιστοποιηµένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ηµεροµηνία πιστοποίησής 
τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου 
αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 
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2 Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 

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

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

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 ∆.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ∆/ΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆ 50/2001 όπως ισχύει) 

 
1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήµης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων    
- Επιστήµης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 
- Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων  
- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
- 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 ∆ιοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηµατικού  Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων  
- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης  Πληροφοριών   

ή άλλος ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

2.  ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
- ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τοµέα Πληροφορικής, ή  
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου :  
 i)  Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής - ∆ικτύων Η/Υ, 
 ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα, 
- Απολυτήριος τίτλος :  
 i)  κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
 ii)  τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, 

ή  
 iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής. 
 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
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   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 

Ενέργειες 
Υ.ΠΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενέργειες 
Α.Σ.Ε.Π 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενέργειες 
Υ.Π.Ε 

 

Οι  ∆ιευθύνσεις  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  ∆υναµικού  των  Υ.Π.Ε.  µετά  τον  έλεγχο  των 
αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων, συµπληρώνουν στον Πίνακα Καταγραφής 
Στοιχείων, τα στοιχεία των υποψηφίων, κατά κλάδο/ειδικότητα, για τις ειδικότητες, θέσεις 
των οποίων προκηρύσσονται.  
Στους πίνακες εγγράφονται όσοι κατέχουν τον απαιτούµενο ανά ειδικότητα αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα. Για το κριτήριο της εµπειρίας προσµετρείται η χρονική διάρκεια (µήνες) της 
εµπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές αντικείµενο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει αίτηση 
ο υποψήφιος µε βάση τις βεβαιώσεις, µετά το σχετικό έλεγχο. Ο χρόνος ανεργίας σε 
µήνες και η ηµεροµηνία έναρξης επιδότησης αυτής, υπολογίζεται από το ΑΣΕΠ, µέσω 
της διαλειτουργικότητας µε τον ΟΑΕ∆. 
Οι πίνακες Καταγραφής Στοιχείων ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, αποστέλλονται µε 
e-mail στο ΑΣΕΠ. 
 
Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγράψει οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού των Υ.Π.Ε., καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ για κάθε κλάδο/ειδικότητα 
προσωπικού δύο πίνακες: α) Πίνακας Ανεργίας στον οποίο εγγράφονται οι υποψήφιοι οι 
οποίοι κατά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων (11-4-2016) είναι 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του  ΟΑΕ∆  (επιδοτούµενων  ή  µη).  Στον  πίνακα  
αυτόν,  προηγούνται  οι  επιδοτούµενοι άνεργοι  και  µεταξύ  αυτών  η  προτεραιότητα  
καθορίζεται  αποκλειστικά  από  τη  σειρά εγγραφής τους στα µητρώα επιδοτούµενων 
ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. και έπονται οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι υποψήφιοι µε βάση τη 
διάρκεια ανεργίας σε µήνες και β) Πίνακας Εµπειρίας στον οποίο οι υποψήφιοι 
κατατάσσονται µε βάση τον αριθµό µηνών της εµπειρίας.  
Σε  περίπτωση  ισοβαθµίας  στον  πίνακα  της  ανεργίας  προηγείται ο υποψήφιος  µε  τον 
περισσότερο χρόνο εµπειρίας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας στον πίνακα της εµπειρίας 
προηγείται ο υποψήφιος µε τον περισσότερο χρόνο ανεργίας. Εφόσον ο καθορισµός της 
σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός µε τα κριτήρια της προηγούµενης περίπτωσης, 
προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. 
∆εδοµένου ότι δεν προβλέπεται από το νόµο (4052/12 αρθρ. 6 παρ. 5) συγκεκριµένη 
κλίµακα  βαθµολογίας  για  τα  κριτήρια  ανεργίας  και  εµπειρίας  παρά  µόνο  ότι  για  την 
πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού λαµβάνονται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% 
και η εµπειρία σε ποσοστό  60% , η διάθεση για κάθε κλάδο/ειδικότητα θα γίνει εναλλάξ 
από τον κάθε πίνακα  (α) ανεργίας και (β) εµπειρίας, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η αναλογία 
2/3 (40% προς 60%). 
 
Σε δεύτερη φάση, προκειµένου οι αρµόδιες Υ.ΠΕ να καταρτίσουν τους πίνακες 
προσληπτέων ανά κλάδο/ειδικότητα, οφείλουν να καλέσουν ατοµικά µε κάθε πρόσφορο και 
σύντοµο µέσο, τριπλάσιο αριθµό υποψηφίων των προς κάλυψη θέσεων, για να υποβάλουν 
αίτηση   –   υπεύθυνη   δήλωση   µε   την   καταγραφή   των   θέσεων   που   επιθυµούν  να 
προσληφθούν, κατά σειρά προτίµησής τους. Για το λόγο αυτό σας εφιστούµε την 
προσοχή όπως ανταποκριθείτε άµεσα για την υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης προτίµησης, όταν αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα µας. Εάν οι υποψήφιοι, δεν ανταποκριθούν ή στείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψη των συγκεκριµένων θέσεων, διαγράφονται από τους 
αντίστοιχους πίνακες κατάταξης και συνεχίζεται η διαδικασία µε τους επόµενους στη σειρά 
υποψηφίους. Στην περίπτωση που στην αίτηση –υπεύθυνη δήλωση υποψήφιος, δεν 
δηλώσει προτιµήσεις, θεωρείται ότι έχει δηλώσει όλους τους κωδικούς των αντίστοιχων 
θέσεων κατά αύξουσα σειρά. 
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Μετά την παραλαβή των αιτήσεων-υπευθύνων δηλώσεων των υποψηφίων, η επιλογή των 
προσληπτέων γίνεται από τις αρµόδιες Υ.ΠΕ., ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 
Η επιλογή ξεκινά από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας, όπου ο πρώτος κατά 
σειρά  υποψήφιος  που αποδέχεται,  καταλαµβάνει  τη  θέση  της  1ης   προτίµησής  του και ακολουθεί 
ο πρώτος κατά σειρά υποψήφιος από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εµπειρίας, ο οποίος 
αποδέχεται την κενή θέση, εφόσον την έχει συµπεριλάβει στις προτιµήσεις του. Εάν προκηρύσσεται 
µόνο µία (1) θέση, αυτή καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εµπειρίας µε τη σειρά που 
έχουν καταγραφεί οι υποψήφιοι και την υπεύθυνη δήλωσή τους. 
Εάν προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις, µία (1) θέση καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης εµπειρίας. 
Εάν προκηρύσσονται τρεις (3) ή περισσότερες θέσεις, η διάθεση των προσληπτέων γίνεται εναλλάξ 
από τον κάθε πίνακα (α) ανεργίας και (β) εµπειρίας. 
Η κατάρτιση του πίνακα προσληπτέων ξεκινά από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο στον πίνακα 
κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας που αποδέχεται, ο οποίος καλύπτει τη θέση την οποία έχει  δηλώσει 
ως 1η   προτίµησή του και  η θέση αυτή διαγράφεται. Ακολουθεί ο πρώτος κατά σειρά υποψήφιος 
από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εµπειρίας που αποδέχεται, ο οποίος καλύπτει τη θέση της 
πρώτης του προτίµησης, εάν δεν έχει καλυφθεί από  τον  προηγούµενο  υποψήφιο,  διαφορετικά  
θα  καλύψει  τη  θέση  της  δεύτερης 
κατά χρόνο ανεργίας και µία (1) θέση καλύπτεται από τον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο  
προτίµησής του κ.ο.κ.. ∆ιαγράφεται και αυτή η θέση και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία για την κάλυψη 
των επόµενων θέσεων, µέχρι την πλήρωση των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν από τον πίνακα 
κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας, οπότε η κάλυψη των λοιπών θέσεων συνεχίζεται από τον πίνακα 
κατάταξης κατά χρόνο εµπειρίας. Εάν εξαντληθούν οι υποψήφιοι από τον πίνακα κατάταξης κατά 
χρόνο ανεργίας, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
τους επόµενους, στον πίνακα κατάταξης κατά χρόνο εµπειρίας, υποψηφίους. Σε περίπτωση που 
κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει προτιµήσεις που έχουν καλυφθεί από υποψηφίους 
που προηγούνται, ο υποψήφιος αυτός δεν θα προσληφθεί, παρά µόνον σε περίπτωση που κενωθεί 
κάποια από τις θέσεις που είχε συµπεριλάβει στις προτιµήσεις του. Εάν ένας υποψήφιος ανακαλέσει 
την πρόσληψή του, η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο αδιάθετο υποψήφιο του πίνακα στον οποίο 
είχε καταταγεί ο υποψήφιος που παραιτήθηκε (π.χ. 
ανεργίας) και έχει συµπεριλάβει στις προτιµήσεις του την κενωθείσα θέση. Επισηµαίνεται ότι τυχόν 
µεταβολές στο χρόνο εµπειρίας των υποψηφίων δεν πρέπει να γίνονται δεκτές µετά την πρόσληψη 
των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί. 
Οι Υ.ΠΕ. αναρτούν στο διαδικτυακό τους τόπο, τους αλφαβητικούς πίνακες προσληπτέων, ανά 
κλάδο/ειδικότητα, οι οποίοι πρέπει να περιλαµβάνουν τα στοιχεία των υποψηφίων, το 
φορέα πρόσληψης, τον κωδικό θέσης και τον τύπο πίνακα (εµπειρίας/ανεργίας) από τον οποίο έχουν 
επιλεγεί. 
Σε περίπτωση που προκύψει θέµα ερµηνείας επί της διαδικασίας αρµόδιο να αποφασίσει είναι το 
ΑΣΕΠ µε βάση τα ισχύοντα στο ν. 2190/1994. 
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