
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 1E/2023) 
Επιλογής συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενι-

αία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πε-

νταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και 

το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβά-

σεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α΄ 59) και ιδίως το άρθρο 5,

β. των άρθρων 31-35 και της παρ. 3 του άρθρου 58 
του ν.  4765/2021«Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6),

γ. του ν.  2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175),

δ. του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 
2007, Α΄ 26),

ε. του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-
μίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» (Α΄ 40),

στ. του ν.  4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54),

ζ. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄ 222),

η. του ν.   4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),

θ. του ν.  4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ-
σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα-
στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-
φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224),

ι. του ν. 4605/2019, «Οργανισμός και Κανονισμός Λει-
τουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» (Α΄ 52) και ιδίως το άρθρο 53, 

ια. του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α΄ 201),

ιβ. του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(A΄ 184).

ιγ. του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (Α΄ 39) 
και του π.δ.  85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορι-
σμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδο-
λόγιο)» (Α΄ 232) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 15,

ιδ. του π.δ.  80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145),

ιε. του π.δ.  123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» και 
ιδίως το άρθρο 13 (Α΄ 216),

ιστ. του π.δ.  43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Δι-
αχείρισης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων» (Α΄ 8),

ιζ. Του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρ-
χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄ 63),

ιη. του π.δ.  57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτα-
σης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄ 88),

ιθ. του π.δ. 58/2017 «Ειδικός Κανονισμός Οργανισμός 
Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών» (Α΄ 88),

κ. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3),

κα. της κανονιστικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδι-
κασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμέ-
να και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων 
υπαλλήλων επί θητεία» (Β΄ 3901/2021).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τα υπ’ αρ. 7426/24.10.2022, 8797/15.12.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) [ΕΑΔΗΣΥ] και 65374οίκ./20.12.2022 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) έγγραφα και το από 21.1.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΑΔΗΣΥ με τα οποία ζητήθη-
κε η πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

3. Το υπό στοιχεία ΕΞΕ 648/27.1.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της 
ΕΑΔΗΣΥ με το οποίο γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την πρόσληψη είκοσι δύο (22) μελών 
της Αρχής. 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (Β΄ 3450/2021)
5. Το έγγραφο υπ’ αρ. 5409/15.2.2023 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με το οποίο βεβαι-

ώνεται η συμφωνία του φορέα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

6. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχε-
τικής διαδικασίας βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τον Προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
(1007 801 0000000) για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) ή βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, υπέρ των οποί-
ων εκδίδονται οι προκηρύξεις και οι φορείς αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πεντα-

ετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει, και όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 
 Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ) 
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όρ-
γανα ή άλλες διοικητικές αρχές και υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Αρχή υπόκειται 
μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής (Α΄ 106) και στον κατα-
σταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η Αρχή έχει ως αντικείμενο:

α) την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβά-
σεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού 
πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και 
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β) την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων 
δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο Τμήμα ΙΙ του παρόντος Τίτλου.

Ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια αυτών στην ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
όπως ορίζεται στον ν.  4412/2016 (Α΄  147) και στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχε-
τικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17 (L 94/65), ανεξαρτήτως της εκτιμώ-
μενης αξίας των συμβάσεων αυτών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγονται και οι συμφωνίες πλαίσιο, τα δυναμικά 
συστήματα αγορών, καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της 
ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων πα-
ραχώρησης (L 94/1). Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σε όσες εξαιρούνται από αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24, καθώς και στις 
συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) δέκα (10) Συμβούλους και γ) τριάντα (30) μέλη.  Η θητεία του 
Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών είναι πενταετής. Μετά από τη λήξη της θητείας τους δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν άπαξ σε επόμενη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα κριτήρια.

• Η θητεία του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων. Η 
Αρχή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε 
λόγο και θεωρείται ως νόμιμα συγκροτημένη αν έχουν διορισθεί τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της.

• Στον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τα κωλύματα διορι-
σμού, την έκπτωση και την παραίτηση, οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), με την επιφύλαξη 
του άρθρου 349 του ν. 4412/2016. Στον Πρόεδρο της Αρχής εφαρμόζεται, επίσης, το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής μπορεί να τίθενται σε προσωρινή αναστολή άσκησης καθη-
κόντων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και μόνον εάν: (α) 
έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωσή 
τους και (β) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης ιδιαιτέρως σοβαρών πειθαρχικών ή ποινικών αδικημάτων, οι 
οποίες κλονίζουν σοβαρά το κύρος της Αρχής και απειλούν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της.

Η προσωρινή αναστολή άσκησης καθηκόντων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία 
εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και προηγούμενη ακρόαση, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 
7 του άρθρου 352 του ν. 4412/2016. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια του επιβαλλόμενου μέτρου.

- Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο 
από τον νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμερο-
ληψίας.

- Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για 
τον λόγο αυτόν, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήμα-
τος, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, 
έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.

- Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν 
οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα ή να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε 
οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

- Δεν διορίζεται σε θέση Προέδρου, Συμβούλου ή μέλους της Αρχής εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγός 
του ή πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενής του μέχρι β΄ βαθμού ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο προσωπικό, οικονομικό ή άλλου είδους 
συμφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του.

- Η διαπίστωση των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων των παρ. 2 έως 5 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση 
από τη θέση του Προέδρου, του Συμβούλου ή του μέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Δικαιοσύνης.

- Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της θητείας 
τους ή τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την Αρχή, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή 
με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή να αποκτήσουν μετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση, υποθέσεις των οποίων οι ίδιοι 
χειρίστηκαν ή έλαβαν μέρος στη λήψη σχετικής απόφασης της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς 
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και να παρίστανται με οποιαδήποτε ιδιότητα ενώπιον της Αρχής. Σε όσους παραβαίνουν το πρώτο εδάφιο επιβάλ-
λεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των 
μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε ο παραβάτης κατά τη λήξη της θητείας του ή κατά τον χρόνο αποχώρησής του.

- Για τα μέλη της Αρχής εφαρμόζεται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της 

Αρχής.
- Η θητεία των μελών της Αρχής λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά 

της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μετά από τη λήξη της θητείας τους επανέρχο-
νται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από τον διορισμό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν 
εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η 
οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 

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

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

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

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10001 ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 101

201 
ή 

202 και 203 
ή

204 και 205 

002 Είκοσι δύο (22) Μέλη 

με πενταετή θητεία

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

101
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος αλλοδαπής 

10001

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

201 Διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο διοικητικό δί-
καιο ή στο δημόσιο δίκαιο 10001

202 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο δίκαιο των δημοσίων 
συμβάσεων ή στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο 10001

203 Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτού-
μενου μεταπτυχιακού τίτλου 10001

204 Απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών στις δημόσιες συμβάσεις 10001 

205 Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με 
το περιεχόμενο των δημοσίων συμβάσεων 10001 
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3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

002 Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ της παρούσης, η τυχόν πρόσθετη εμπειρία στις 
δημόσιες συμβάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς και την συνεκτιμώμενη 
εμπειρία πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρονική) τα πεδία τα σχετικά με 
την εμπειρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄ 175 
με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού). 

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση 
των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του 
ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 
80 Αθήνα, τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου 
Δ΄/Γ1 (Σ.Ε.). 

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

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

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

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει). 

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει και οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 
του ν. 3051/2002) ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών 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 υπηρε-
σία, 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 του άρθρου 8 
του ν. 3528/2007).

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 
43 του 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 του άρθρου 8 του 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 του άρθρου 8 του 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 του ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία 
διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του 
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
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Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊ-
κής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 
Έλληνες πολίτες. 

5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα  / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, 
τίτλο ξένης γλώσσας,) όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους - εφό-
σον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής. 

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψη-
φίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, 
δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί 
στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομέ-
νων για τυπικούς λόγους. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμ-
μετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη 
προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς 
αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φω-
τοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των αρχικών πινάκων κατάταξης, οι 
ανωτέρω υποψήφιοι τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, 
όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε 
κατά του αρχικού πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον 
αρχικό πίνακα αποκλειομένων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του αρχικού πίνακα κατάτα-
ξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον αρχικό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω 
κριτηρίου ή μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι, προκειμένου 
να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να 
συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή 
τίτλων τους.

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

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των φορέων της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4765/2021 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά 
από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε 
διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους. 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται και αποδεικνύεται ανά κωδικό θέσης στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 
ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Επισημαίνεται ότι: 

α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005, παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 με την επι-
φύλαξη του άρθρου 46 του ν. 4485/2017).

β) Η απαιτούμενη εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του 
μεταπτυχιακού κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. 

Τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόδειξη των ανωτέρων προσόντων (1,2) καθώς και τα σχετικά με την απόδει-
ξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.

3. Η άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας όπως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ /
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
της προκήρυξης.

Από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμηθεί η τυχόν πρόσθετη εμπειρία όπως αυτή αναγράφεται στην ενότητα 
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδι-
κτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.

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

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου 
ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης 
και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα 
ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή-
λωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

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

ΙΙ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίω-

σης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και 
τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομι-
κού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως 
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως. 

2. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε-
κτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας � Φορέας Δημοσίου � Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του 
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος 
οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο 
της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή 
της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικο-
ποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε 
αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο  υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που ανα-
γράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοι-
πά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄. Αν δεν υποβλη-
θούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται κατά γνωστι-
κό αντικείμενο σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από 
το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 4765/2021.

Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΕΕΠ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΤΙΤΛΟΙ (Α)

1
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται 
στην προκήρυξη 500
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2
Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη 200

3
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated mas-
ter) συναφής με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη 100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 

4

Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως 
αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ή στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ» έως 
και 96 μήνες

8 ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) 

5 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 90

6 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 60

7 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 40

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Δ) 

8 Συνέντευξη 800

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Α. Οι μονάδες των κριτηρίων 1,2 και 3 υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

(integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και με-

ταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 

master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και, εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους 

τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων 

που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 

Β. Μοριοδοτείται η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως 

αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» ή στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ με 8 μονάδες ανά μήνα και έως και 96 μήνες, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της 
εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσης.

Γ. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Βαθμο-

λογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών (Οι τίτλοι γλωσσομάθειας αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης).

Δ. Η επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον 

πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Η συ-

νέντευξη βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 800 μόρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, από τριμελή 
ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..

Στην τριμελή σύνθεση μετέχουν δύο (2) μέλη, νυν ή/και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται 
Πρόεδρος, και ένα (1) οποιασδήποτε βαθμίδας μέλος Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσας ή Ομότιμος Καθηγητής Α.Ε.Ι.. Στην 
πενταμελή σύνθεση μετέχουν τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή/και πρώην, από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόε-
δρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκ των 
οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να 
παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας (1) εκπρόσωπος του φορέα που φέρει την ιδιότητα του μέλους ή είναι 
ανώτερο στέλεχος της διοίκησης του φορέα.

Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, ελέγχει τη συνδρομή 
στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη και αποκλείει 
τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης. Ακολούθως αξιολογεί τα στοιχεία 
των φακέλων των λοιπών υποψηφίων και ειδικότερα τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη γνώ-
ση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, την εμπειρία και το είδος αυτής και με αιτιολογημένη απόφασή της, κα-
τατάσσει αυτούς σε πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού 
αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο εκείνων 
των υποψηφίων, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον πίνακα 
κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.
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Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Κατά των αρχικών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής εντός 

της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους 

στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). 
Μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η επιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατά-

ταξης ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό 
τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Κατόπιν, η επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον προ-
σωρινό πίνακα κατάταξης και σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Με τη 
δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκε-
κριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.

Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσ-
σόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες 
συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υπο-
ψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με 
τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον 
εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής.

Για τον τρόπο βαθμολόγησης της συνέντευξης και τη στάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης στο αντικείμενο 
της θέσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη 
και τα οριζόμενα στην Κανονιστική Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. (Β΄ 3901/2021).

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

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

Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συντάσσει τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσλη-
πτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμβάνο-
νται πλέον και οι υποψήφιοι οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες, αφού 
υπογραφούν από τον πρόεδρο και τα μέλη της οικείας επιτροπής, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 
(www.asep.gr).

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

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 
(www.asep.gr). 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Με την έν-
σταση δεν μπορούν να προβληθούν λόγοι που θα μπορούσαν να έχουν προβληθεί στο προηγούμενο στάδιο.

Και στις δύο φάσεις της διαδικασίας που επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας υποβληθεί, απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20 €), άλλως 
η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά 
μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου -> Ανώτατο 

Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον 
διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου 

στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υπο-

βολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφε-
ται στον ενιστάμενο.

Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων, η επιτροπή συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προ-
σληπτέων, ανά γνωστικό αντικείμενο / ειδικότητα, καθώς και τους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι 
οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Ακολούθως, οι πίνακες προσληπτέων αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (τεύχος Γ΄) και αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Αιτήσεις θεραπείας δύναται να υποβάλλονται εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4765/2021.

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών 
που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά 
τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό (παρ. 4 του άρθρου 
25 του ν. 4765/2021).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4765/2021 όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανο-
μής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (παρ. 21 του άρθρου ένατου του  ν. 4057/2012). 
Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων 
διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από-
φασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 32 του ν. 4440/2016).

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο της πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απα-
ραίτητα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά πρόσληψής που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην 
εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (ν. 3242/2004, ν. 3448/2006 και υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης 
από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας της πρόσληψης και καλούνται για 

αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Επίσης, καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 
διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 
του ν. 4765/2021.

Μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψης, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο 
της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

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

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ-

ΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Στην ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», επισυνάπτονται, πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟ Β΄ δικαιολογητικών, τα κάτωθι δικαιολογητικά, ο τρόπος επικύρωσης των οποίων ορίζεται στην ενότητα 7 
του παρόντος παραρτήματος.

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

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

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

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

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

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

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

αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμο-

λογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. (βλέπε Επισήμανση παρ. 2).

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

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται 
ισοτιμία και αντιστοιχία ή ακαδημαϊκή ισοδυναμία.

Ισοτιμία τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που 
κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. 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 ημεδα-

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

να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα 

οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία).

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

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

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

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

χιακής ή/και της διδακτορικής διατριβής μέχρι δύο σελίδες στην ελληνική γλώσσα.
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Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί-
τησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από 

την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους, προκειμένου να είναι 
εφικτή η αξιολόγηση της συνάφειας και επάρκειας της επιμέρους διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στον προσκομι-
ζόμενο τίτλο με την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το 
κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.

Ως χρόνος κτήσης των μεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας 
στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης διπλω-
ματικής / μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου 
Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση 
της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης 
του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να 
προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονι-

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

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

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

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

καθώς και επίσημη μετάφρασή της (βλέπε Επισήμανση).

Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 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 (παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν.  3328/2005, παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.  50/2001 με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017).

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, 
μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε 
συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των αρχικών πινάκων 
κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα 
κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολο-
γητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση 
αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης ανα-
γνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των αρχικών πινάκων 
κατάταξης, οι ανωτέρω υποψήφιοι τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, 
δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστά-
σεων, είτε κατά του αρχικού πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμέ-
νοι στον αρχικό πίνακα αποκλειομένων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του αρχικού πίνακα 
κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον αρχικό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν 
λόγω κριτηρίου ή μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι, προκειμέ-
νου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να 
συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή 
τίτλων τους.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των 
τίτλων σπουδών ή των διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης 
οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσ ίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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

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

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

vi) 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 άσκη-
σης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 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 υπό στοιχεία Α4/5226/1987 
(Β΄ 613) υπουργική απόφαση. 

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

3. Η προβλεπόμενη δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση (όπου απαιτείται, ΜΟΝΟ τις αναγκαίες σελί-
δες), σε φωτοαντίγραφο.

4. Εμπειρία (Τρόπος απόδειξης - Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινί-
σεις).

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 σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνω-

στικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» ή στη στήλη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στον ανωτέρω 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

Για τον υπολογισμό της βαθμολογούμενης εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντι-

κείμενο της θέσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. 

Για τον υπολογισμό της διετούς εμπειρίας μετά το μεταπτυχιακό ή της τετραετούς μετά το βασικό τίτλο σπουδών 
στο αντικείμενο που απαιτείται κατά περίπτωση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
ασφάλισης μετά την απόκτηση των απαιτούμενων από την προκήρυξη βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων με τους 
οποίους ο υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία.

Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας

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

Α. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, 

αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να υποβάλουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, 
από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια, η συμβατική σχέση και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας.

• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδό-
τη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, επακριβώς η χρονική διάρκεια το αντι-

κείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας καθώς και ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, 
μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, και

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

Γ. Για τους πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά περίπτω-
ση εμπειρία, πρέπει να υποβάλουν:
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 Βεβαίωση από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ (Τομέας Νομικών), από την οποία να προκύ-
πτει η χρονική περίοδος ασφάλισης του υποψηφίου ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου 
ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική). 
 να δηλώσουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επακριβώς τη χρονική διάρκεια και την παροχή υπηρεσιών 

σχετικών με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και επιπλέον

- μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση 
- δελτία παροχής υπηρεσιών
- αντίγραφα συμβολαίων 
- αντίγραφα δικογράφων που έχουν κατατεθεί ενώπιον Δικαστηρίου
- αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος 
- αντίγραφα υπομνημάτων ή αντίγραφα προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών

Οι έμμισθοι δικηγόροι που δεν πραγματοποιούν παραστάσεις και δεν συντάσσουν συμβόλαια, αρκεί να υποβά-
λουν αντίγραφο σύμβασης με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση παροχής δικηγορικών υπηρεσιών προς δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες με καθεστώς αποκλει-
στικής απασχόλησης, υποβάλλεται αντίγραφο της κατά περίπτωση έγγραφης συμφωνίας.

Οι πτυχιούχοι της Νομικής, προκειμένου να αποδείξουν ως εμπειρία την πρακτική άσκηση για την απόκτηση 
της άδειας δικηγόρου, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου για το χρονικό δι-
άστημα της άσκησης και να δηλώσουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το 
αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Σε περίπτωση απασχόλησης στην αλλοδαπή ισχύουν κατ’ αναλογία τα ισχύοντα στην ημεδαπή. Εάν η ασφάλιση 
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας του 
κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος, αρκεί η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής 
του οικείου κράτους.

Εμπειρία σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής

Εάν οι υποψήφιοι έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής δύνανται να προσκο-
μίσουν βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος 
της απασχόλησης. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ο δημόσιος 
χαρακτήρας του φορέα.

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).

Ειδικές Περιπτώσεις

(1) Δικαστική Απόφαση 

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το αντικεί-
μενο της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

(2) Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα 

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος εμπειρίας.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων σε έρευνα ή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα υποψήφιος είναι ασφα-

λισμένος, ισχύουν τα κατά περίπτωση αναφερόμενα ανωτέρω για την απόδειξη εμπειρίας.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ασφαλισμένος, απαιτείται να προσκομίσει βεβαίωση του διοικητι-

κού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή/και του επιστημονικού υπευθύνου στην 
οποία θα αναφέρονται όλα τα παρακάτω στοιχεία:

• ο τίτλος και η διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ή έργου
• το αντικείμενο της έρευνας και το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου
• η χρονική διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου
• η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε 

τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 
βεβαίωση. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της απαιτούμενης εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενό-
τητα Α ή Β ή Γ (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας).

(3) Διδακτική εμπειρία 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα-
δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα ακό-
λουθα: 
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• Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα όπου παρείχε την εργασία του, στην οποία να αναφέρο-
νται οπωσδήποτε:

- η σχέση εργασίας, 
- η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, 
- το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, 
- η διάρκεια 
- το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) 
- τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών 

διδασκαλίας) ή τον συνολικό αριθμό ημερών πλήρους απασχόλησης.
- το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το 

διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν 

προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, πρέπει να συμ-

φωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση που η διδακτική εμπειρία έχει αποκτηθεί 
σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φορέα, το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται. Σε περίπτωση που η διδακτι-
κή εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογη-
τικά σε επίσημη μετάφραση.

• Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου στην οποία πρέπει να δηλώνονται επακρι-
βώς 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.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της απαιτούμενης εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενό-
τητα Α ή Β ή Γ (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας).

(4) Στρατιωτική θητεία 

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 
Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης. Στην 
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση 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. (νυν Δ.ΥΠ.Α.) (παρ. 8 του άρθρο 24 του ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται πλέον από ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α. - πρώην ΟΑΕΔ) - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ / 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456 Άλιμος) από την οποία πρέπει να προκύ-
πτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Επισήμανση:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται:
 οι Υπηρεσίες του Δημοσίου 
 τα Ν.Π.Δ.Δ.
 οι Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού
 τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει
Ως εργασία που έχει διανυθεί στον Δημόσιο Τομέα θεωρείται επίσης η: 
 απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
 συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.)
 απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις

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

• Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, (π.χ. τομέας Νομικών) όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστο-
ποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε 
μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 

• Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι μήνες 
εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

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

5. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης. 

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

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

πληρέστερα οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Για τα στοιχεία που δεν είναι απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη αλλά οι υποψήφιοι κρίνουν χρήσιμο να 
συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους στο στάδιο της συνέντευξης, μπορούν να τα συ-
μπεριλάβουν στο βιογραφικό τους σημείωμα και να είναι σε θέση να τα αποδείξουν εάν τους ζητηθεί. Ειδικά στις 
περιπτώσεις του συγγραφικού έργου (βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες εισηγήσεις σε συνέδρια ή ημερίδες, κ.λπ.) θα 
πρέπει στο  βιογραφικό να αναγράφονται τα αναγκαία στοιχεία εύρεσης της δημοσίευσης: π.χ. εκδοτικός οίκος ή 
επιστημονικό περιοδικό, τόμος / σελίδες και έτος δημοσίευσης. Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση 
του έργου της Επιτροπής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρω-

παϊκό βιογραφικό (Europass).

7. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά ως εξής:
α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών  - άδειες  - πιστοποιητικά  - βεβαιώσεις κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή.

β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, χωρίς επικύ-
ρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα [(π.χ. 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ, τιμολόγια, Α.Π.Υ.)].

γ) Έγγραφα της αλλοδαπής (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται 
σε ευκρινή μορφή τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή τα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επί-

σημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή 
του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του 
ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύ-
θυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση 
της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Με-
ταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρο-
νται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ γίνονται δεκτοί εφόσον υποβάλλονται 
σε ευκρινή μορφή χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. Οι τίτλοι αυτοί, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται 
αποδεκτοί χωρίς επικύρωση.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους 
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτο-
αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται και επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγρα-
φα των τίτλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
• Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά, ανά επίπεδο 

γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες 
(CEFR), άριστο Γ2 ή C2, πολύ καλό Γ1 ή C1, καλό B2 ή Β2 και φορέα έκδοσης αυτών.

 
  

 
   C2 

(  ) 
 C1 

(   ) 
 B2 

(  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AIM Awards Level 2 
Certificate in ESOL 
International (C1) ( : 
Listening, Reading, Writing, 
Speaking) 

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

AIM Qualifications Level 3 
Certificate in ESOL 
International (C2) (Anglia 
Mastery) ( : Listening, 
Reading, Writing, Speaking) 

AIM Qualifications Level 2 
Certificate in ESOL 
International (C1) (Anglia 
Proficiency) ( : 
Listening, Reading, Writing, 
Speaking) 

AIM Qualifications Level 1 
Certificate in ESOL 
International (B2) (Anglia 
Advanced) ( : 
Listening, Reading, Writing, 
Speaking) 

Ascentis Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2) 

Ascentis Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1) 

Ascentis Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2) 

ADVANCED LEVEL 
CERTIFICATE IN ENGLISH 
(ALCE)  HELLENIC 
AMERICAN UNIVERSITY 
( ashua, New 
Hampshire,USA)   

 74-100 

ADVANCED LEVEL 
CERTIFICATE IN ENGLISH 
(ALCE)  31/12/2021  
ADVANCED LEVEL 
CERTIFICATE IN ENGLISH 
(ALCE)   

 55-73  
1/1/2022  HELLENIC 
AMERICAN UNIVERSITY 
( ashua, New 
Hampshire,USA) 

- 

- - 

Assessment Board for 
Language Examinations: 
Level B2 (ABLE B2)  
Hellenic American University 
(Nashua, New Hampshire, 
USA) 

BULATS English Language 
Test,  90-100,  

 CAMBRIDGE 
  CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 
(     

   19/11/2019) 

BULATS English Language 
Test,  75-89,  

 CAMBRIDGE 
  CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 
(     

   19/11/2019) 

BULATS English Language 
Test,  60-74,  

 CAMBRIDGE 
  CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 
(     

   19/11/2019) 

- 

BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE – HIGHER 
(BEC HIGHER)   
University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate 
(UCLES)   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 

BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE – VANTAGE 
(BEC VANTAGE)   
University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate 
(UCLES)   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
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BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-
210 

BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-
199 

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

- 

BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE VANTAGE  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-
190 

BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE VANTAGE  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-
179 

CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-
210 

CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-
199 

CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH  
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-
179 

CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH 

 CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-230 

CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH 

 CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 180-199 

- 

CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH 

  
CAMBRIDGE   
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH 

CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH  

 CAMBRIDGE 
  CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH   
CAMBRIDGE   
CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH 

- 

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH  CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 180-190 

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH  CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 160-179 

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

CERTIFICATE IN 
INTEGRATED SKILLS IN 
ENGLISH ISE III  TRINITY 
COLLEGE LONDON 

CERTIFICATE IN 
INTEGRATED SKILLS IN 
ENGLISH ISE II  TRINITY 
COLLEGE LONDON 

CITY & GUILDS LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) -
MASTERY-  CITY & 
GUILDS LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -
MASTERY- 
(   

     
) 

CITY & GUILDS LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) - 
EXPERT-  CITY & 
GUILDS LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) - 
EXPERT- (  

    
   ) 

CITY & GUILDS LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) -
COMMUNICATOR-  CITY 
& GUILDS LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- 
(   

     
) 

CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY  CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL -MASTERY- 
(   

     
) 

CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - 
EXPERT-  CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL - EXPERT - 
(   

     
 ) 

CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR -  CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL - COMMUNICATOR - 
(   

     
) 
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ECPE- CERTIFICATE OF 
PROFICIENCY IN ENGLISH 

  
MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE  
Cambridge Michigan 
Language Assessments - 
CaMLA  Michigan Language 
Assessment) 

- 

(ECCE)- CERTIFICATE OF 
COMPETENCY IN ENGLISH 

  
MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE  
Cambridge Michigan 
Language Assessments - 
CaMLA  Michigan Language 
Assessment) 

- 
EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International JETSET 
Level 7 (CEF C2) 

EDI Level 2 Certificate in 
ESOL International JETSET 
Level 6 (CEF C1) 

EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International JETSET 
Level 5 (CEF B2) 

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

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

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

INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS)   
University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate 
(UCLES)   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH – 
The British Council – IDP 
Education Australia IELTS 
Australia    
8,5   

INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS)   
University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate 
(UCLES)   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH – 
The British Council – IDP 
Education Australia IELTS 
Australia    
7  8 

INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING 
SYSTEM (IELTS)   
University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate 
(UCLES)   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH – 
The British Council – IDP 
Education Australia IELTS 
Australia    
5,5  6,5 

GA Level 3 Certificate in 
ESOL International –CEFR: 
C2 

GA Level 2 Certificate in 
ESOL International – CEFR: 
C1 

GA Level 1 Certificate in 
ESOL International – CEFR: 
B2 

GA Level 3 Certificate in 
ESOL International (Classic 
C2) 

GA Level 2 Certificate in 
ESOL International (Classic 
C1) 

GA Level 1 Certificate in 
ESOL International (Classic 
B2) 

C2- LanguageCert Level 3 
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) 
(MasteryC2)  C2- 
LanguageCert Level 3 
Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Mastery C2) 
(   

     
) 

C1- LanguageCert Level 2 
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) (Expert C1) 

 C1 -LanguageCert Level 
2 Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Expert C1) 
(   

     
 ) 

B2- LanguageCert Level 1 
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading, Writing) 
(Communicator B2)  2 - 
LanguageCert Level 1 
Certificate in ESOL 
International (Speaking) 
(Communicator B2) 
(   

     
) 

LanguageCert Test of English 
(LTE) - LanguageCert Level 3 
Certificate in ESOL 
International 
(Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of 
English C2) 

LanguageCert Test of English 
(LTE) - LanguageCert Level 2 
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test 
of English C1) 

LanguageCert Test of English 
(LTE) - LanguageCert Level 1 
Certificate in ESOL 
International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test 
of English B2) 

LONDON TESTS OF 
ENGLISH LEVEL 5 -
PROFICIENT 
COMMUNICATION-  
EDEXCEL 

LONDON TESTS OF 
ENGLISH LEVEL 4 -
ADVANCED 
COMMUNICATION-  
EDEXCEL 

LONDON TESTS OF 
ENGLISH LEVEL 3 - UPPER 
INTERMEDIATE 
COMMUNICATION-  
EDEXCEL 

EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C2) 

EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C1) 

EDEXCEL LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF B2) 

LRN Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2) 

LRN Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1) 

LRN Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2) 
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- 

 - MICHIGAN ENGLISH 
TEST ( : Listening, 
Reading, Speaking) 

  190  240 
 Michigan Language 

Assessment  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS- CaMLA 

 - MICHIGAN ENGLISH 
TEST ( : Listening, 
Reading, Speaking) 

  157  189 
 Michigan Language 

Assessment  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS- CaMLA 

- 

- MICHIGAN ENGLISH 
TEST ( : Listening, 
Reading  Listening, Reading, 
Speaking, Writing) 

  64  80 
 Michigan Language 

Assessment 

 - MICHIGAN ENGLISH 
TEST ( : Listening, 
Reading  Listening, Reading, 
Speaking, Writing) 

  53  63 
 Michigan Language 

Assessment 

- 

MICHIGAN ENGLISH 
LANGUAGE ASSESSMENT 
BATTERY (MELAB) 

  91  99 
 CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS 
(CaMLA)   MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENT 

MICHIGAN ENGLISH 
LANGUAGE ASSESSMENT 
BATTERY (MELAB) 

  80  90 
 CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS 
  MICHIGAN LANGUAGE 

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

- 

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

NOCN Level 3 Certificate in 
ESOL International (C2) 

NOCN Level 2 Certificate in 
ESOL International (C1) 

NOCN Level 1 Certificate in 
ESOL International (B2) 

NYLC –NEW YORK 
LANGUAGE CENTER 
CERTIFICATE Level C2 

NYLC –NEW YORK 
LANGUAGE CENTER 
CERTIFICATE Level C1 

NYLC –NEW YORK 
LANGUAGE CENTER 
CERTIFICATE Level B2 

OCNLR Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEFR 
C2) 

OCNLR Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEFR 
C1) 

OCNLR Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEFR 
B2) 

OCNW Certificate in ESOL 
International at Level 3 
(Common European 
Framework equivalent level 
C2) (  31/8/2009) 

OCNW Certificate in ESOL 
International at Level 2 
(Common European 
Framework equivalent level 
C1) (  31/8/2009) 

OCNW Certificate in ESOL 
International at Level 1 
(Common European 
Framework equivalent level 
B2) (  31/8/2009) 

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

Open College Network West 
Midlands Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEFR 
C1) 

Open College Network West 
Midlands Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEFR 
B2) 

PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL 
International (CEF C2) 

PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL 
International (CEF C1) 

PEARSON EDI Level 1 
Certificate in ESOL 
International (CEF B2) 

PEARSON LCCI LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C2) 

PEARSON LCCI LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C1) 

PEARSON LCCI LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR B2) 

PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 
5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION -  
EDEXCEL 

PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 
4 -ADVANCED 
COMMUNICATION -  
EDEXCEL 

PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 
3 UPPER- INTERMEDIATE 
COMMUNICATION -  
EDEXCEL 

PEARSON EDEXCEL Level 3 
Certificate in ESOL 
International (CEF C2) 
(ENGLISH International 
Certificate) 

PEARSON EDEXCEL LEVEL 
2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C1) 
(ENGLISH INTERNATIONAL 
CERTIFICATE) 

PEARSON EDEXCEL LEVEL 
I CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF B2) 
(ENGLISH INTERNATIONAL 
CERTIFICATE) 

PEARSON LCCI EFB LEVEL 
4 ( : Reading, Writing, 
Listening, Speaking,   
“Distinction”  “Credit”) 

PEARSON LCCI EFB LEVEL 
4 ( : Reading, Writing, 
Listening, Speaking,  

      

PEARSON LCCI EFB LEVEL 
3 ( : Reading, Writing, 
Listening, Speaking,  
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“Pass”) 

    
“Pass”) 

- 

PEARSON LCCI EFB LEVEL 
3 ( : Reading, Writing, 
Listening, Speaking,   
“Distinction”  “Credit”) 

PEARSON LCCI EFB LEVEL 
2 ( : Reading, Writing, 
Listening, Speaking,   
“Distinction”  “Credit”) 

- - 

PRELIMINARY ENGLISH 
TEST  CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 160-170 

ST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) 

 EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/ 
CHAUNCEY, USA, 

  925  990 
(  1/12/2019) 

ST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) 

 EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/ 
CHAUNCEY, USA, 

  785  900 
  1/12/2019 

  785  920 

TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) 

 EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/ 
CHAUNCEY, USA, 

  505  780 

Test of Interactive English, C2 
Level (ACELS) 

Test of Interactive English, C1 
Level (ACELS) 

Test of Interactive English, B2 
Level (ACELS) 

Test of Interactive English, C2 
Level (Gatehouse Awards) 

Test of Interactive English, C1 
Level (Gatehouse A wards). 

Test of Interactive English, 2 
Level (Gatehouse Awards) 

- Test of Interactive English, 
C1+ Level (ACELS) 

Test of Interactive English, 
B2+ Level (ACELS) 

VTCT (ITEC) Level 3 
Certificate in ESOL 
International (C2) 

VTCT (ITEC) Level 2 
Certificate in ESOL 
International (C1) 

VTCT (ITEC) Level 1 
Certificate in ESOL 
International (B2) 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

           
  (   ),      ,   

             
           

.  

            ,  
             
              

  (   ,   , 
      ).  

         ,   
              

            
            

         (CEFR).  

         Office of Qualifications and 
Examinations Regulation (Ofqual). 
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DIPLOME DE LANGUE ET 
LITTERATURE 
FRANCAISES (SORBONNE 
II) [   1999   

 : DIPLOME
D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE II) Paris-
Sorbonne Université]

- - 

DIPLOME SUPERIEUR D’ 
ETUDES FRANCAISES 
(SORBONNE 3EME DEGRE) 
Paris-Sorbonne Université 

CERTIFICAT PRATIQUE DE 
LANGUE FRANCAISE 
SORBONNE I  (Paris-
Sorbonne C1) Paris-
Sorbonne Université 

CERTIFICAT DE LANGUE 
FRANCAISE-SORBONNE B2 
Paris-Sorbonne Université 

- 

DIPLOME D’ ETUDES 
SUPERIEURES (DES) 
(   1996) - 

   

CERTIFICAT DE LANGUE 
FRANCAISE (   

   1996) 
  . 

 ALLIANCE 
FRANCAISE - - 

Certificat de compétences 
linguistiques  Institut 
Supérieur des Langues 
Vivantes (ISLV), Département 
de français,  

   – 
 C2 

Certificat de compétences 
linguistiques  Institut 
Supérieur des Langues 
Vivantes (ISLV), Département 
de français,  

   – 
 C1 

Certificat de compétences 
linguistiques  Institut 
Supérieur des Langues 
Vivantes (ISLV), Département 
de français,  

   – 
 2 

CERTIFICAT V.B.L.T. 
NIVEAU PROFESSIONNEL 

   

CERTIFICAT V.B.L.T. 
NIVEAU OPERATIONNEL 

   

CERTIFICAT V.B.L.T. 
NIVEAU SOCIAL  

  

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

        ,  
,     (   -  ),  

   . 

           
  (   ),      ,   

             
           

.  

            ,  
             
              

  (   ,   , 
      ).  

         ,   
              

            
            

         (CEFR). 

  

   C2 
(  ) 

 C1 
(   ) 

 B2 
(  ) 

D.A.L.F. – PTION LETTRES 
 DALF C2  

  - CIEP 

DELF 2ND DEGRE (UNITES 
A5 ET A6)  DALF C1 

   - 
CIEP 

DELF 1ER DEGR  (UNITES 
A1, A2, A3, A4)  DELF B2 

   - 
CIEP 
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   C2 
(  ) 

 C1 
(   ) 

 B2 
(  ) 

 

Goethe-Zertifikat C2: Großes 
Deutsches Sprachdiplom 
( : Lesen, Hören, 
Schreiben, Sprechen)  

 Goethe. 

GOETHE – ZERTIFIKAT C1 
  Goethe. 

GOETHE – ZERTIFIKAT B2 
( : Lesen, Hören, 
Schreiben, Sprechen)  

 Goethe. 

GROSSES DEUTSCHES 
SPRACHDIPLOM (GDS),  

 Ludwig-
Maximilian    

  Goethe (  
31-12-2011)

- 
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR 
DEN BERUF (ZDfB)  

 Goethe 

KLEINES DEUTSCHES 
SPRACHDIPLOM (KDS),  

 Ludwig-
Maximilian    

  Goethe (  
31-12-2011)

- - 

ZENTRALE 
OBERSTUFENPRUFUNG 
(ZOP)   Goethe 
(  31-12-2011) 

ZENTRALE 
MITTELSTUFENPRUFUNG 
(ZMP) (  2007)  

 Goethe. 

- 

ÖSTERREICHISCHES 
SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C2. ( : 
Lesen, Hören, Schreiben, 
Sprechen) 

ÖSTERREICHISCHES 
SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 
OBERSTUFE DEUTSCH 
(  31/12/2014) 

ÖSTERREICHISCHES 
SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 
MITTELSTUFE DEUTSCH 
(  31/12/2014) 

- 
(  1/1/2015) 
ÖSTERREICHISCHES 
SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C1 

(  1/1/2015) 
ÖSTERREICHISCHES 
SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT 2 

- 

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

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

- 

PRUFUNG 
WIRTSCHAFTSDEUTSCH 
(PWD)   
Goethe. 

- 

ZERTIFIKAT V.B.L.T. 
PROFESSIONALES LEBEN 

   

ZERTIFIKAT V.B.L.T. 
SELBSTÄNDIGES LEBEN 

   

ZERTIFIKAT V.B.L.T. 
SOZIALES LEBEN  

  

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 
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   C2 
(  ) 

 C1 
(   ) 

 B2 
(  ) 

 
           

  (   ),      ,   
             

           
.  

            ,  
             
              

  (   ,   , 
      ).  

         ,   
              

            
            

         (CEFR). 

 

CERTIFICATO DI 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA, LIVELLO 
5 (CELI 5)   

 . 

CERTIFICA O DI 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA LIVELLO 
4 (CELI 4)   

 . 

CERTIFICATO DI 
CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA LIVELLO 
3 (CELI 3)   

 . 

DIPLOMA DI LINGUA E 
CULTURA ITALIANA (  

  
 ) 

DIPLOMA DI LINGUA 
ITALIANA (   

  
    2014) 

DIPLOMA DI LINGUA 
ITALIANA (   

  

DIPLOMA DI TRADUTTORE 
 DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI 
TRADUTTORE 

- - 

DIPLOMA SUPERIORE DI 
LINGUA E CULTURA 
ITALIANA 

DIPLOMA AVANZATO DI 
LINGUA ITALIANA - 

P.L.I.D.A. C2  P.L.I.D.A. D 
(   2003) 

P.L.I.D.A. C1  P.L.I.D.A. C 
(   2003) 

P.L.I.D.A. B2  P.L.I.D.A.  
(   2003) 

CERTIFICATO V.B.L.T. 
LIVELLO PROFESSIONALE 

   

CERTIFICATO V.B.L.T. 
LIVELLO OPERATIVO  

  

CERTIFICATO V.B.L.T. 
LIVELLO SOCIALLE  

  

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003. 

            
 (   )   ,  ,  

   (    -  ),   
  . 

 
DIPLOMA DELE SUPERIOR 
DE ESPANOL (DELE) (  

 2002) 
- 

DIPLOMA BASICO DE 
ESPANOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (DELE) (  

 2002)    
Cervantes    

 , 
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   C2 
(  ) 

 C1 
(   ) 

 B2 
(  ) 

DIPLOMA DE ESPANOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA (NIVEL 
SUPERIOR) - (DELE) (  

 2008) 
- 

DIPLOMA DE ESPANOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA (NIVEL 
INTERMEDIO) - (DELE) 
(   2008)   

 Cervantes  
   

,   
   

CERTIFICADO SUPERIOR 
E.O.I. (ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS) 

   , 
   

  

CERTIFICADO ELEMENTAL 
E.O.I. (ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS) - 

DIPLOMA DE ESPANOL- 
NIVEL C2 (DELE)   

 Cervantes  
   

,   
   

DIPLOMA DE ESPANOL-
NIVEL C1 (DELE)   

 Cervantes  
   

,   
   

DIPLOMA DE ESPANOL-
NIVEL B2 (DELE)   

 Cervantes  
   

,   
   

  
  2 

 .2740/1999,  
   . 

19   13  . 
3149/2003 

  
  1 

 .2740/1999,  
   . 

19   13  . 
3149/2003 

  
  2 

 .2740/1999,  
   . 

19   13  . 
3149/2003 

 

 –  
   

 
 

   
   

   
«M.V. Lomonosov»,   

    
   

   
    

 (  31/12/2014) 

 –  
   

 
 

   
   

   
«M.V. Lomonosov»,   

    
   

   
    

 (  31/12/2014) 

 –  
   

 
 

   
   

   
«M.V. Lomonosov»,   

    
   

   
    

 (  31/12/2014) 

  
 

 
  

   
  

  
   
, «  

   
 . . », 

«    
 . . », 

«    
  », «  

   
», «  

  » 
 C2/ -4 

(  
 

) 

  
 

 
  

   
  

  
   
, «  

   
 . . », 

«    
 . . », 

«    
  », «  

   
», «  

  » 
 C1/ -3 

(  
 

) 

  
 

 
  

   
  

  
   
, «  

   
 . . », 

«    
 . . », 

«    
  », «  

   
», «  

  » 
 2/ -2 

(  
 

) 
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   C2 
(  ) 

 C1 
(   ) 

 B2 
(  ) 

PYCCK   -  
 (  
 ) 

PYCCK   – 
 

 (  
 ) 

PYCCK   – 
  

(   
) 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

   (C2, C1, B2)        
    ( M )    (  248 . 4610/2019)   

         7 -5-2019,  
   . 

 

Certificate of the Arabic 
Language Proficient Level – 
C2   «An-
Najah National University  
Nablus» 

Certificate of the Arabic 
Language Advanced Level – 
C1   «An-
Najah National University  
Nablus» 

Certificate of the Arabic 
Language Experienced Level 
– B2   «An-
Najah National University 
Nablus»

   (C2, C1, B2)        
    ( M )    (  248 . 4610/2019)   

         7-5-2019,  
   . 

 
   (C2, C1, B2)        

    ( M )    (  248 . 4610/2019)   
         7 -5-2019,  

   . 

 
   (C2, C1, B2)        

    ( M )    (  248 . 4610/2019)   
         7 -5-2019,  

   . 

 
   (C2, C1, B2)        

    ( M )    (  248 . 4610/2019)   
         7 -5-2019,  

   . 

 
   (C2, C1, B2)        

    ( M )    (  248 . 4610/2019)   
         7-5-2019,  

   . 

 

   (C2, C1, B2)        
    ( M )    (  248 . 4610/2019)   

         7-5-2019,  
   . 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  1 

 . 2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 

  
  2 

 .2740/1999,  
   

.19   13  
.3149/2003 
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• Η άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
(i) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσ-

σας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολι-
τισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση 
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Ισπανικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύ-
ματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη 
γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποείται από την επίσημη γλώσσα της 
οικείας χώρας.

(iii) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής ή με μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής, εφόσον η 
γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη 
πλην της ελληνικής κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος 
για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

• Η πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με:

(i) απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
κατά την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται απο-
κλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα 
στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα,

(ii) απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονι-
κή φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, συνοδευόμενο από: 

α) βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, που χορηγείται από τον 
ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας έπειτα από την έκδοση της αντί-
στοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας ή/και 

β) βεβαίωση της σχολικής μονάδας για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή 
διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

• Η άριστη (Γ2 ή C2), πολύ καλή (Γ1 ή C1) και καλή (Β2 ή Β2) γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται 
με αντίστοιχου επιπέδου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Γενικές επισημάνσεις: 
• Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζη-

τούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
• Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι 

κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους 
τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.

• Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που ανα-
γράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. Οι τίτλοι αυτοί, 

όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται αποδεκτοί χωρίς επικύρωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι (ΚΕΦ. Α΄) πρέπει να συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλει-
στικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Ε/2023, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., δεν απαι-
τείται επανεγγραφή. 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», και στη συνέχεια εγγράφο-
νται μέσω ΓΓΠΣΔΔ.

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», χρησιμοποιώντας τα στοι-
χεία σύνδεσής τους με κωδικούς Α.Σ.Ε.Π. ή μέσω ΓΓΠΣΔΔ «Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet».

Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσί-

ες > Ξέχασα τον κωδικό μου».

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών οι υποψήφιοι απαιτείται να προβούν στις παρακάτω 
ενέργειες:

• Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
• Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου (από τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μη-

τρώο) τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Σε περίπτωση που κάποιο προσόν / κρι-
τήριο  / ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα 
«Άλλο». 

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευ-
κρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα 
αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγ-
γραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει 
να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.

• Από τη διαδρομή www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση», να δημ ιουργήσουν ηλεκτρονική αίτηση 
επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».

• Να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα 
που διαθέτουν (τριτοβάθμιες και μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική απασχόληση, 
επιστημονικές δημοσιεύσεις) και να τα επικαλεστούν από το μητρώο τους.

• Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα 
σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκλη-
ρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις στο Μητρώο, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευ-
τεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι υποψήφιοι να πληρώνουν το παράβολο που αναγράφουν στην αίτησή τους.

Η πληρωμή του κωδικού παραβόλου πρέπει να πραγματοποιείται:
• στην εφαρμογή της ΓΓΠΣΔΔ με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα  

ή

• μέσω των τραπεζών ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VIVA PAYMENT SERVICES

προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι 
υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-
kai-eispraxeis/e-paravolo).

Η κατάσταση της αίτησης μετά την οριστικοποίηση πρέπει να βρίσκεται σε «Υποβληθείσα» και η κατάσταση 
του κωδικού παραβόλου «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ».

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση που ο κωδικός 
παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ» ή «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ» σε άλλη αίτηση ή «ΝΕΟ - ΜΗ ΠΛΗΡΩ-

ΜΕΝΟ» ή ο κωδικός παραβόλου δεν έχει εκδοθεί για χρήση από το Α.Σ.Ε.Π. ή ο κωδικός παραβόλου είναι εσφαλ-
μένος. 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» 

εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε 
κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά 
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με την προκήρυξη Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν 
(για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης προκειμένου να υποβληθεί εκ 
νέου για την ίδια προκήρυξη και ίδια κατηγόρια, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό παραβόλου. Στη 
συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα 
αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/ 
συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι υποψήφιοι αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, τον κωδικό της θέσης, στην οποία επιθυμούν να προσλη-
φθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, εμπειρία, κ.λπ.) στην αντίστοι-

χη θέση της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο «ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΧΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά.
• Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών) αποτελεί και απαραίτητο πρόσθετο προσόν που πρέπει 

να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις 
οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ-

ΩΝ στήλη ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τα συγκεκριμένα προσόντα στο πεδίο της ηλε-
κτρονικής αίτησης ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

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

ών για πολίτες» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr>Ενημερωτική πύλη), όπου παρέχονται ηλε-
κτρονικά οδηγίες.

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη 
διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη την ηλε-
κτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και έτσι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμέ-
νης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 1Ε/2023.
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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