
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604  
Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοι-

πού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της 

κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλό-

γων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαι-

ολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης 

και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  - ΥΓΕΙΑΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 του 

ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρ-
θρου τρίτου του ν. 4542/2018 (Α΄ 95),

- του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει,

- του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74 - Διορθ. σφαλμ. 
στο Α΄ 111) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

- του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις,

- του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

- του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Α΄ 191), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3801/2009 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 163), όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:
- αριθμ.Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

- αριθμ.Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. B2α/
ΟΙΚ. 49767/28-06-2018, βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία της πρόσληψης, της κα-
τάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της 
υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των 
κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά 
κλάδο και ειδικότητα του λοιπού, πλην ιατρών, επικου-
ρικού προσωπικού, ως εξής:

Άρθρο 1
Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

1. Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία 
και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), οι Δ.Υ.ΠΕ, το 
Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονί-
κης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της 
Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτι-
κών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών 
οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγο-
ριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του 
παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς 
καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:

α. Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. 
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία και τις απο-
κεντρωμένες μονάδες τους) από τους καταλόγους της 
έδρας τους.

γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για 
την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του 
από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της 
οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.

δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ 
για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές 
του υπηρεσίες από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.

ε. Ο Ε.Ο.Φ και το Ε.Κ.Ε.Α από τους καταλόγους της 1ης 
Δ.Υ.ΠΕ

στ. Η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας από τους 
καταλόγους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ.

ζ. Το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους 
καταλόγους της 3ης Δ.Υ.ΠΕ.

η. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 
τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.

2. Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού απαι-
τείται έγκριση του Υπουργού Υγείας.

Τα αιτήματα των ανωτέρω φορέων για προσλήψεις 
επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο 
Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών 
Προσώπων/Τμήμα Β) από την πρώτη (1) Δεκεμβρίου 
του έτους ανάρτησης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέ-
χρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Για το τρέχον έτος, τα αιτήματα μπορούν να υποβλη-
θούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

3. Τα αιτήματα των Φ.Π.Υ.Υ αρμοδιότητας των Δ.Υ.ΠΕ. 
υποβάλλονται μέσω των οικείων Δ.Υ.ΠΕ στην Διεύθυν-
ση του Υπουργείου Υγείας της παρ. 2. Για τους φορείς 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείται αιτιο-
λογημένη απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. και για τα 
νοσοκομεία αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δ.Σ. Τα 
αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ότι 
το κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προ-
ϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους και στην περίπτωση 
των Νοσοκομείων απαιτείται επιπροσθέτως εισήγηση 
του Διοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

Οι φορείς των περ. γ), δ), ε), στ) και ζ) της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, υποβάλλουν απευθείας στο αρμόδιο 
τμήμα του Υπουργείου Υγείας, τα αιτήματά τους, με αιτι-
ολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, 
τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέ-
σμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων από 
τον Φορέα. Στην ίδια βεβαίωση θα αναφέρεται ότι το 
κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προϋ-
πολογισμό του αντίστοιχου έτους.

Τα αιτήματα των φορέων της περ. η) της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου συνοδεύονται υποχρεωτικά και από 
την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

4. Στα αιτήματα όλων των ανωτέρω φορέων θα αναφέ-
ρεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
του επικουρικού προσωπικού, το οποίο σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη.

Άρθρο 2
Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται 
ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για 
όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικου-
ρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι 
κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελί-
δα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι τις τριάντα (30) Νοεμβρίου 
εκάστου έτους και παραμένουν σε αυτήν επικαιροποιού-
μενοι, μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου 
έτους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και για την 
εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων 
του άρθρου 1, οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα 
καταρτιστούν και θα αναρτηθούν εντός ενός (1) μηνός 
από τη δημοσίευση της παρούσας και θα παραμείνουν 
σε ισχύ μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του τρέχο-
ντος έτους. Στη συνέχεια θα τηρηθεί η ανωτέρω δια-
δικασία και θα καταρτιστούν νέοι κατάλογοι οι οποίοι 
θα αναρτηθούν μέχρι τις τριάντα (30) Νοεμβρίου του 
τρέχοντος έτους και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 
δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονομα-
τεπώνυμο του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτί-
μησης των φορέων στους οποίους επιθυμεί να τοποθε-
τηθεί και τη συνολική του βαθμολογία όπως αυτή έχει 
προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού

Οι κλάδοι/ειδικότητες του λοιπού, πλην ιατρών, επι-
κουρικού προσωπικού το οποίο μπορεί να προσληφθεί 
στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας περιλαμβά-
νονται ανά κατηγορία στον πίνακα του παραρτήματος. Ο 
κλάδος των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών δεν εντάσ-
σεται σε κατηγορία και το προσωπικό αυτό αμείβεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό κατηγορίας 
ΔΕ διατάξεις.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής
στους ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρο-
νικούς καταλόγους πρέπει:

1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην 
έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους.

2. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προ-
έρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το 
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρό-
πους (ν.δ. 3832/1958).
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Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια 
απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνι-
κής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
(ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης:

• Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προ-
σωπικού.

• Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπι-
στημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη 
Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

• Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανε-
πιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρει-
άζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι 
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προ-
γράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός 
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό 
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υπο-
ψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κων-
σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

Για τις θέσεις των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών μπο-
ρούν να θέσουν υποψηφιότητα και πολίτες κρατών εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν άδεια εργα-
σίας στην Ελλάδα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 
Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται είτε με 
την απόκτηση τίτλου σπουδών στην Ελλάδα οποιασδή-
ποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, είτε με την απόκτηση πι-
στοποιητικού ελληνομάθειας Β επιπέδου. Σε περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/υποψήφια δεν διαθέτει κανένα από 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας θα δηλώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου.

3. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης να έχουν εκπληρώσει τις στρατι-
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρε-
ώσεων.

Α) Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Βοηθών Νο-
σοκόμων, Βοηθών Νοσηλευτών, Αδελφών Νοσοκόμων, 
Νοσηλευτικής, Νοσηλευτών –τριών και Επιμελητών 

Ασθενών, εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών 
και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 
54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κα-
τώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους 
Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς 
την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).

Β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέ-
τοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες 
πολίτες.

Γ) Για τους πολίτες κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποψήφιους για τις θέσεις των Διαπολιτισμι-
κών Μεσολαβητών.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/ 
2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο 
του διορισμού, ήτοι.

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι-
στία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οι-
κονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

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

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά 
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπη-
ρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημό-
σιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα 
του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 
απόλυση.

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

5. Να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προ-
σωπικό ή να μην υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική 
Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).

6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης εγγραφής, να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά 
και πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, τίτλο ξένης 
γλώσσας κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα 
προσόντα, που δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση - 
υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποι-
ητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών 
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τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομέ-

νων στις ανωτέρω παραγράφους οι υποψήφιοι/υποψή-
φιες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαι-
τούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά σε μορφή Pdf 
ή JPEG (φωτογραφία) άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα προσόντα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Τίτλοι σπουδών
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερο-

μηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικο-

τήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται με την παρούσα ως 
προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος) 
απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από 
την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπου-
δών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για 
τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, 
στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευ-
ση αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος 
που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολού-
θησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης 
ή ειδίκευσης που ζητούνται.

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

την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητι-
κό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημε-
δαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων 
Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Μαι-
ευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη 
της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με 
όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 
14/Α΄/1986 και 97/1986, ΦΕΚ 35/Α΄/1986, εξαιρούνται 
από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρι-
σης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου του 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης, δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 

τίτλου όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες προσκομίζουν απο-
φάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρ-
χιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις 
του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του π.δ.38/2010, από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 
αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοι-
χία. 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.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερο-
μηνία και το έτος κτήσης αυτού.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμ-
μετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη 
στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογί-
ας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, 
ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει 
αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 
του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, 
πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργα-
νισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 
του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος 
όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των 
εξετάσεων πιστοποίησης ή

Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την 
οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους 
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η 
ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος 
κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται 
ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των 
εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση 
που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί ανα-
πόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης 
της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) 
ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
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β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική 
εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τη 
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δι-
ευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μα-
γείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52 
Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισι-
τιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υπο-
χρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ 
Γυμνασίου.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά-
ξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι 
υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες 
χορηγήθηκαν από:

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό-
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει 
της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας 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 αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρ-
κειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

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

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει 
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, 
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά 
διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986
(Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43)
και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).

Για τον κλάδο των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών:
- Άδεια εργασίας στην Ελλάδα
- Γνώση Αραβικών, Φαρσί ή Ουρντού. Οι υποψήφιοι/

υποψήφιες που δεν έχουν ως μητρικές τις γλώσσες αυτές, 
θα πρέπει να προσκομίζουν τα ανάλογα πιστοποιητικά 
γνώσης.

-Πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίων/προ-
γραμμάτων σε θέματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης 
ή προϋπηρεσία σε φορέα με ανάλογο αντικείμενο ερ-
γασίας.

Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελμα-
τικές άδειες, βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος 
της παρούσας) ή

- Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκη-
ση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως 
ισχύει) ή

- Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) ή
- Άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Α΄ Κατηγο-

ρίας ή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοι-

χης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλε-

κτρολόγου Β΄ Τάξεως ή Α΄ Τάξεως ή Τεχνολόγου Ηλε-
κτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης.

- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού 
Α΄ ή Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υπο-
βολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που 
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι 
κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (π.δ. 340/1998/Α΄/ΦΕΚ 228/6.10.1998, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

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

- Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα πτυχιούχων Μέσων 
Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα ή Βεβαίω-
ση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του
π.δ. 115/2012.

Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του 
π.δ. 115/2012.

Επισημαίνεται ότι Υποψήφιοι/υποψήφιες που κατείχαν 
άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 1/2013 
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών) ή του π.δ. 108/2013 
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροτε-
χνιτών) ή του π.δ. 112/2012 (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας 
Υδραυλικών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών Αερίων, 
Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών) ή του π.δ. 115/2012 (ΔΕ 
Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών, Μηχανολόγων, Μη-
χανοτεχνιτών), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση 
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολο-
γία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο 
της εμπειρίας.
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- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C, Δ΄ ή D κατη-
γορίας.

Για τις άδειες των Οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προ-
κύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της κατά την 
προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερο-
μηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 
πρέπει οι υποψήφιοι/υποψήφιες να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτω-
ση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει 
την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των 
αρχείων της, αρκεί:

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

- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει 
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ορίζεται με την 
παρούσα.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κρά-
τος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, 
ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί 
να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρού-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντί-
στοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, 
όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016 ΦΕΚ 
72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που oι υποψήφιοι/
υποψήφιες είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγ-
γελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι:
• Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατη-

γορίας από 10 Μαρτίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η 
προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα-
νότητας (ΠΕΙ).

• Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγο-
ρίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά 
η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικα-
νότητας (ΠΕΙ).

Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

• είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το 
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Περιφερειακής 
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 
του ενδιαφερομένου,

• είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγη-
σης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσό-
τερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο/η υποψήφιος/υποψήφια και απαιτούνται.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγ-
γελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ 
όχι μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής 
αιτήσεως αλλά και μέχρι της λήξεως του χρόνου παρα-
μονής του υποψηφίου στους ηλεκτρονικούς καταλό-
γους, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε 
ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή 

επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προ-
κήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της 
εμπειρίας από τη λήψη αυτών.

Γ. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις
Στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας ανα-

φέρονται συνολικά τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και 
κλάδο/ειδικότητα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Για τους Χημικούς:
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χη-

μικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988), η οποία 
ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υπο-
βολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξης του χρό-
νου παραμονής του υποψηφίου στους ηλεκτρονικούς 
καταλόγους.

Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ):
- Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών 

Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή Bεβαίωση 
ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή

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

Για τις Μαίες-ευτές:
Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-

Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ.
Για τους Φυσικοθεραπευτές-τριες ΤΕ:
- Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσι-

κοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή
- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγρά-

φονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκ-
δοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 3599/2007 ή

- Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέ-
χοντος έτους.

Για τους Επισκέπτες-τριες Υγείας ΤΕ (άρθρο 40, 
ν. 4058/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του 
άρθρου 24 του ν. 4272/2014):

- Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επι-
σκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή

- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγρά-
φονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 
παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. 100714/12-12-2014 (ΦΕΚ 3477/
Β΄/23.12.2014).

Για τους Μουσικοθεραπευτές ΠΕ
- Βεβαίωση παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου 

επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από ανα-
γνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων 
(400) ωρών.

Για ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστών – Αποτεφρωτών –Απο-
λυμαντών)

- Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή Απολυ-
μαντών του Υπουργείου Υγείας.
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Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και 
ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγ-
γελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους 
σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της 
οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση 
εγγραφής.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Γνώση ξένων γλωσσών
Για την απόδειξη γλωσσομάθειας απαιτούνται τα πα-

ρακάτω δικαιολογητικά:
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/ 
2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθο-
ρισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δη-
μόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), 
σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 
π.δ. 50/2001 …….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί-
στοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε-
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο-
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι-
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι 
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσ-
σα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες 
της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία 
χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη 
γλώσσα είναι η Αγγλική.

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του 

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

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS-

TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex-
aminations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
8,5 και άνω.

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

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICA-
TION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2).

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

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL IN-
TERNATIONAL (reading, writing and listening) -MAS-
TERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MAS-
TERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit”).

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

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

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

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

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

(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα-

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

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS-

TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Exami-
nations Syndicate (UCLES) – The British COUNCIL – IDP 
EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA με βαθμολογία 
από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGH-
ER) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES).

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

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

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTER-
NATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και 
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNA-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ28718 Τεύχος Β’ 2607/04.07.2018

TIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροι-
στικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EX-
PERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) 
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICA-
TION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCA-
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

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

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

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

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

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

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

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

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

TERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 
έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESS-
MENTS (CaMLA).

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

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

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

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

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

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

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

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

BONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

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

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

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα 
οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίω-
ση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητι-
κού.

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

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

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

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

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του 
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTI-
FIKAT C2.

(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του 

Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

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

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

Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBER-

STUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖS-
TERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.

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

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του 

Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών).
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

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

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

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014).

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

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

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα 

οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 
από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπη-
ρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι 
το 2002).

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008).

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIAL-
ES DE IDIOMAS).

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

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

• СЕРТИФИКАТ  О ПРОХОЖДЕНИИ    ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδι-
ακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσι-
κής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της 
Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πε-
τρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επι-
πέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ).

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

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

•  СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδι-
ακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσι-
κής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Μόσχας Μ.Β. Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της 
Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 
Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» 
επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ 
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 

και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλο-
δαπής.

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι-
πέδου Γ2.

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο-
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο-
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κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών 
στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια 
γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141 Α΄).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της 
γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

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

ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρε-

σβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρ-
ξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προ-
σκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλ-
λοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας 
στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση 
της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης 

γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο-
νται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης 
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη 
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν 
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι της σχετικής 
άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση 
του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρι-
νές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού.

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργα-

σίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρε-
σιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρι-
σμού Η/Υ

που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποι-

ηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πρά-
ξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της 
με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 2123/1.8.2014/τ.Β΄).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει 
της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠ-
ΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006).

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006).

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 
αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.).

ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006).

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006).

ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007).

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ 
(18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με 
την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της 
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟ-
ΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕ-
ΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με 
την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ 
περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT 
ΕΠΕ).

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009).

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
(21.1.2015).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς 
είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Profi-

ciency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency.
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28721Τεύχος Β’ 2607/04.07.2018

ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core.
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕ-

ΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT 
ΕΠΕ

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή 
ονομασίας τίτλου)

Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας 
τίτλου)

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 
αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-

ΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C.
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS -

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύ-

εται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/υποψήφια έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις αλλά το σχετικό 
πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει 
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα 
ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο/η 
υποψήφιος/α, όμως, εφόσον, είναι προσληπτέος πρέ-
πει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που 
προσλαμβάνεται.

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

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

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER 
SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVER-
SITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational 
Services).

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

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON 
LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις 
ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού 
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς 
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης 
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διορ-
γάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ 
που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποι-
ημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την 
ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποι-
ημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης 
διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/ 
10.9.2014/τ.Α΄) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 
στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

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

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει).

Άρθρο 6
Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης

Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσω-
πικού και η μοριοδότηση τους αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Προϋπηρεσία/
εμπειρία

Επτά (7)
μονάδες ανά μήνα 
και έως εξήντα (60) 
μήνες (έως και 420 
μονάδες)

Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως 
εξήντα (60) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με 
το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις 
για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη 
της άδειας.
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι/
υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση 
προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους.

Ειδική
προϋπηρεσία/
εμπειρία σε ΜΕΘ 
και ΤΕΠ

Είκοσι (20) μονάδες 
ανά μήνα και έως 24 
μήνες (έως και 408 
μονάδες)

Η εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά 
μήνα και έως 24 μήνες (έως και 408 μονάδες), και ως τέτοια θεωρείται 
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο 
ή τον ιδιωτικό τομέα σε ΜΕΘ και ΤΕΠ, μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις 
για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη 
της άδειας.
Για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας σε ΜΕΘ και ΤΕΠ οι υποψήφιοι/
υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά Βεβαίωση 
προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και από τον εργοδότη 
τους στην οποία θα αναφέρεται ότι παρείχαν υπηρεσία σε ΜΕΘ και 
ΤΕΠ.

Ανεργία

Δώδεκα (12) μονάδες 
για κάθε έναν από 
τους πρώτους 
τέσσερις μήνες και 
πέραν αυτών, οκτώ 
(8) μονάδες για 
κάθε μήνα μέχρι 
και σαράντα οκτώ 
(48) μήνες συνολικά 
(σύνολο έως 400 
μόρια)

Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Ανήλικα 
τέκνα του/της 
υποψήφιου/-ας

Για κάθε ένα από 
τα τέκνα πενήντα 
(50) μονάδες (έως 
και τριακόσιες 300 
μονάδες)

Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου
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Υποψήφιος/α
πολύτεκνος 
ή τέκνο 
πολύτεκνης
οικογένειας.

Εβδομήντα
(70) μονάδες

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι πολύτεκνοι ορίζονται σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 
75 Α’).
Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πρέπει να υποβληθούν 
όλα τα κατά περίπτωση παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 
έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (3μηνου).
Για τους πολυτέκνους:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου 
στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ) - ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)} ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, και β) πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 
παρ. 9 ν. 4316/2014 Φ.Ε.Κ. 270/24.12.2014/τ.Α΄).
Για τα τέκνα πολυτέκνων: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι 
ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β‘/25-2-2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014
Φ.Ε.Κ. 270/24.12.2014/τ.Α‘).
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/υποψήφιες 
προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν 
αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον 
Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν 
προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

Υποψήφιος/α
τρίτεκνος ή 
τέκνο τρίτεκνης 
οικογένειας

Πενήντα (50)
μονάδες

Η ύπαρξη τριών τέκνων ορίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 3454/2006. Για την απόδειξη των παραπάνω
πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά περίπτωση παρακάτω 
δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 
τελευταίου τριμήνου (3μηνου).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης
οικογένειας οι υποψήφιοι/υποψήφιες προσκομίζουν:
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β /25-2-2014)} που περιέχει 
όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση 
για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή 
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής
και
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία:
(i) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας
(εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και
(ii) βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί
κάνοντας χρήση του δικαιώματος του ποσοστού 10%. Το 
πιστοποιητικό
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ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να 
περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία 
τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, 
τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή 
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης 
οικογένειας: α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του 
γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο 
αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων 
του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός 
γάμου τέκνα της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα 
του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. ζ) Ημερομηνία 
γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). Εκτός 
από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
απαιτείται επιπλέον:α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό 
εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με 
το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. β) Για την απόδειξη 
της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή 
αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης 
τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 
ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα 
σπουδών. γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα 
με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των 
αρμόδιων αρχών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει 
ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή 
της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν 
γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη 
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία 
(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Υποψήφιος/α 
γονέας
μονογονεϊκής
οικογένειας.

Εκατό (100)
μονάδες

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μονογονεϊκότητα είναι:
α) διαζευκτήριο ή σε περίπτωση πολιτικού γάμου αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση λύσης του γάμου (σε περίπτωση πολιτικού 
γάμου) και τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ρυθμίζει την 
επιμέλεια/ή συμβολαιογραφική πράξη έκδοσης συναινετικού 
διαζυγίου,
ή
β) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια,
ή
γ) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια,
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Υποψήφιος/α 
με ποσοστό 
αναπηρίας πάνω 
από 67%.

Εκατό (100)
μονάδες

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες με αναπηρία, ποσοστού πάνω 
από εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που τυγχάνουν και κηδεμόνες 
ανηλίκου, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω, η μοριοδότηση ισχύει σωρευτικά και οι μονάδες αθροίζονται.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η υποψήφιος/υποψήφια οφείλει να 
προσκομίσει σχετική πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από το 
ΚΕΠΑ (ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115 Α’) για κάθε μία εκ των περιπτώσεων 
που επικαλείται. Κατ΄ εξαίρεση όταν οι υποψήφιοι/υποψήφιες 
πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή κώφωση, απαιτείται 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση 
του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει 
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Υποψήφιος/α με 
ανήλικο τέκνο ή
επιμέλεια 
ανηλίκου το 
οποίο έχει 
ποσοστό 
αναπηρίας 67% 
και άνω

Εκατό (100)
μονάδες

Εντοπιότητα Εκατό (100)
μονάδες

Το κριτήριο της ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ αφορά τους μόνιμους κατοίκους 
των δήμων των νομών Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, 
Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών 
και Φλώρινας, των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των νησιών 
του Αιγαίου πλην της Κρήτης, των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, 
των κατωτέρω παραμεθόριων περιοχών του νομού Ιωαννίνων, 
δηλαδή των δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας και 
των περιοχών του νομού Φωκίδας, δηλαδή των δήμων Δελφών και 
Δωρίδος. Επίσης, των κατοίκων των δήμων με πληθυσμό μικρότερο 
των 10.000 κατοίκων, δηλαδή των δήμων Αγίου Βασιλείου, Αγράφων, 
Αμαρίου, Ανωγείων, Αργιθέας, Βιάννου, Βόρειων Τζουμέρκων, 
Γαύδου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας, 
Δυτικής Μάνης, Δωδώνης, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Ερυμάνθου, 
Ζαγοράς – Μουρεσίου, Ζαχάρως, Θέρμου, Καντάνου – Σελίνου, 
Κεντρικών Τζουμέρκων, Λίμνης Πλαστήρα, Μετσόβου, Νεμέας, Νότιας 
Κυνουρίας, Οροπεδίου Λασιθίου, Πόρου, Σφακίων, Τροιζηνίας, Ύδρας, 
Φιλιατών.
Επιπροσθέτως, οι κάτοικοι των δήμων στην χωρική αρμοδιότητα 
των οποίων είναι εγκατεστημένοι είτε εδρεύουν οι ακόλουθοι 
φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας: ΓΝ Ανατολικής 
Αχαΐας - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων, ΓΝ 
Λακωνίας - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάων, ΓΝ Ηλείας- 
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κρεστένων, Κέντρο Υγείας 
Χαλκιόπουλων, Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, Κέντρο Υγείας Αστακού, 
Κέντρο Υγείας Μύτικα, Κέντρο Υγείας Κάτω Κλειτορίας, Κέντρο Υγείας 
Σιμόπουλου, Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας, Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, 
Κέντρο Υγείας Τροπαίων, Κέντρο Υγείας Γκούρα Κορινθίας, Κέντρο 
Υγείας Κρανιδίου, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, Κέντρο Υγείας Νεάπολης 
Λακωνίας, Κέντρο Υγείας Άγναντων, Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου 
(δροσοπηγής), Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, Κέντρο Υγείας Καναλακίου,
Κέντρο Υγείας Πάργας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
Γερολιμένα,
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Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών, Γενικό Νοσοκομείο 
Ημαθίας - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ’’Νάουσας’’, Γενικό 
Νοσοκομείο “Μαμάτσειο”-”Μποδοσάκειο”- Αποκεντρωμένη Οργανική 
Μονάδα Πτολεμαΐδα “Μποδοσάκειο”, Κέντρο Υγείας Νάουσας, 
Κέντρο Υγείας Πτολεμαΐδας, ΕΚΑΒ Τομέας Νάουσας, ΕΚΑΒ Τομέας 
Πτολεμαΐδας, Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, Κέντρο Υγείας Kαμμένων 
Βούρλων, Κέντρο Υγείας Δομοκού, Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, 
Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, Κέντρο Υγείας 
Δυτικής Φραγκίστας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λιβαδιού 
Κρανέας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Στύρων, Πολυδύναμο 
Περιφερειακό Ιατρείο Γρανιτσας, Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Γενικό 
Νοσοκομείο – ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Κέντρο Υγείας Χάρακα, 
Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής, Κέντρο Υγείας Κίσσαμου, Κέντρο 
Υγείας Τζερμιαδων, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τυμπακίου, 
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μακρύ Γιαλού, Πολυδύναμο 
Περιφερειακό Ιατρείο Πλακια.
Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, οι υποψήφιοι/υποψήφιες 
οφείλουν να προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι 
πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου 
σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄114).

Κριτήρια επί ισοβαθμίας
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες 

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

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε., Δ.Μ.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες 

μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν 
όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η 
υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η υποψήφιος/
υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Άρθρο 7
Υποβολή αίτησης εγγραφής

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα όπως αυτά περιγρά-
φονται στο άρθρο 5 της παρούσας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους 
μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες 
για τη συμπλήρωσή της. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πι-
στοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, 
με σειρά προτίμησης, για έξι (6) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.

Στις προτιμήσεις του θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή και Πολυδύνα-
μα Περιφερειακά Ιατρεία και δυο (2) ακόμα από τους παρακάτω φορείς που λειτουργούν εντός της γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Δ.Υ.ΠΕ. που έχει επιλέξει:

- Ε.Κ.Ε.Α
- Ε.Ο.Φ
- Α.Ε.Μ.Υ για το νοσοκομείο Θήρας
- Ε.Κ.Α.Β (κεντρική υπηρεσία/παραρτήματα)
- Ε.Ο.Π.Υ.Υ (κεντρική υπηρεσία/περιφερειακές υπηρεσίες).
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά 

κλάδο και ειδικότητα. Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον Υπουργό Υγείας επιλέγεται 
και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή 
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το συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η 
πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ Ευαγγελισμός, ο/η 
υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που 
έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φο-
ρέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυπο-
ψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο 
φορέα.). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος/α που 
έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα 
τότε επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει ως δεύτερη 
επιλογή το συγκεκριμένο φορέα κ.ο.κ.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης 
της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον/
στην υποψήφιο/α. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρί-
βεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει εκτός από τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και 
οριστικό αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τη δυ-
νατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του 
στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται 
ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται 
να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πε-
δία της ηλεκτρονικής αίτησης που αναφέρονται σε αντί-
στοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες. Η ηλεκτρονική 
αίτηση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε 
εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δε συμπληρω-
θούν - επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια – πεδία, 
τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να 
υποβληθεί. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογη-
τικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά 
και πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι/υποψήφιες με την αίτηση 
εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αί-
τησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία).

Οι προϋποθέσεις όλων των δηλούμενων προσόντων 
από τους/της υποψηφίους/ες θα πρέπει να συντρέχουν 
κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι/ες μπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μετά την δημοσί-
ευση και ανάρτηση της παρούσας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 8
Έλεγχος δικαιολογητικών - Ένσταση

Με απόφαση του Διοικητή κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ορίζονται οι 
υπάλληλοι που θα ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολο-
γητικά των υποψηφίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρο-
νικά. Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται σε πίνακες και εγ-
γράφονται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και 
την ηλεκτρονική μοριοδότηση. Οι πίνακες κατάταξης 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός πρω-
τοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης) του υποψηφίου/ας, την 
αναλυτική και συνολική μοριοδότηση και τις θέσεις επι-
λογής του/της. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται με ευθύνη 
του Διοικητή στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση 
των πινάκων κατάταξης, μπορεί να υποβληθεί ένσταση 
στο Α.Σ.Ε.Π. από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Ο έλεγχος νομιμότητας των πινάκων κατάταξης στον 
οποίο δύναται να προβαίνει το Α.Σ.Ε.Π, μετά την υπο-
βολή ένστασης, δεν αναστέλλει την απασχόληση του 
προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης.

Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. εκτελούνται άμεσα από τους 
οικείους φορείς. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέ-
ρω αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. συνεπάγεται την απόλυση 
προσωπικού που έχει ήδη προσληφθεί, οι απολυόμενοι/
ες λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβα-
ση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της 
εν λόγω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., έχει τη διάρκεια που έχει 
ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων ελέγχονται πριν 
από την τοποθέτησή τους. Εάν από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών που θα διενεργηθεί, διαπιστωθεί ότι 
ο/η υποψήφιος/υποψήφια δεν πληροί τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις ή έχει μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα δη-
λωθέντα από αυτόν με περισσότερα μόρια από αυτά που 
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά του, ο/η υποψήφιος/
υποψήφια διαγράφεται από τους ηλεκτρονικούς κατα-
λόγους και τροποποιείται ο πίνακας κατάταξης.

Άρθρο 9
Πίνακες Κατάταξης

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν τα υποχρεω-
τικά προσόντα πρόσληψης κατατάσσονται ανά κατηγο-
ρία, κλάδο/ειδικότητα και θέση σύμφωνα με τη δήλωση 
προτίμησής τους, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθ-
μολογίας.

Άρθρο 10
Πρόσληψη-Διάρκεια σύμβασης

Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρό-
σληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικητής της οικείας 
Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαμβα-
νόμενου προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να πα-
ρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη 
σύμβασης.

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από 
τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψή-
φιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους 
και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής 
μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Σε περίπτωση μη απο-
δοχής της τοποθέτησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποι-
ηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή και οι κωδικοί taxis των 
υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη 
λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
νέας αίτησης πριν παρέλθει διετία από την ημερομηνία 
παραίτησης ή μη αποδοχής.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η 
διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την 
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εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του 
Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια της 
σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών.

Ο χρόνος εργασίας του επικουρικού προσωπικού στους φορείς του άρθρου 1. της παρούσας, υπολογίζεται ως χρό-
νος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα.

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο εργασίας του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και 
εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ:/
ΠΤΥΧΙΑ/ΠΙΣΤΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΑ/
ΑΔΕΙΕΣ

1 ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ 
ΧΗΜΙΚΩΝ/ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής ή Βιοχημείας ή Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή 
Χημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177
Α’/25.8.1988) μόνο για τους Χημικούς.

1 έως 2

2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

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

1

3 ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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

2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
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4 ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
Β΄ΤΑΞΗΣ/ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών 
Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής 
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή 
Φοροτεχνικού  τουλάχιστον Β΄τάξης.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3
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5 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών 
Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με 
κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

1

6 ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ /
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής
Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου
Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού
Λειτουργού.

2

7 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού 
ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης 
του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 
Κτηνιάτρου.

2

8 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και
Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή
με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση
Διερμηνείας στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα ή
στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα ή στην
Γαλλική και Γερμανική γλώσσα ή Αγγλικής
γλώσσας ή Γαλλικής γλώσσας ή Γερμανικής
γλώσσας ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ή Ιταλικής γλώσσας ή Ισπανικής
Γλώσσας ή Ρωσικής Γλώσσας ή Κινεζικής
γλώσσας ή Αραβικής Γλώσσας ή Ισπανικής
Γλώσσας και Πολιτισμού και η Διδακτική της ως
ξένης ή τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
με ειδικεύσεις α) Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή β) Ισπανικής Γλώσσας και

1 έως 3
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Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Για τους υποψηφίους για την Κινεζική ή Αραβική
Γλώσσα να διαθέτουν και εμπειρία ενός (1) έτους
στη μετάφραση και διερμηνεία της γλώσσας.

9 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών 
Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Βεβαίωση παρακολούθησης ετήσιου 
σεμιναρίου επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από 
Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους 
κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 
τετρακοσίων (400) ωρών.

2

10 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

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

3

11 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας 
ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 
Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές 
στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού –

1
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Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής 
και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

12 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

2

13 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Φαρμακοποιού.

2

14 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Ψυχολόγου.

2
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15 ΠΕ
ΦΥΣΙΚΩΝ- 
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ακτινοφυσικής ή Φυσικής ή 
Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με
κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών
στις Φυσικές Επιστήμες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας και επιπλέον (πλην των κατόχων
πτυχίου Ακτινοφυσικής) μεταπτυχιακός τίτλος 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Ιατρική
Φυσική (Φυσική Ακτινοβολιών ή Εφαρμοσμένη 
Φυσική στην Ιατρική) και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού 
Ιατρικής.

2

16 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διαιτολογίας ή Επιστήμης 
Διαιτολογίας και Διατροφής ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

2

17 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΜΜΕ

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου γ) Άριστη 
γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

3

18 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
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19 ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

2

20 ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών 
Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) ‘Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

2

21 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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

2
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22 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ:/
ΠΤΥΧΙΑ/

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΑ/ΑΔΕΙΕΣ

1 ΤΕ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ/
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ-
ΚΟΜΩΝ

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

1

2 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής με 
κατευθύνσεις α) Γραφιστικής και β) Τεχνολογίας 
Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1
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3 ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με 
κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

2

4 ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

2

5 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

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

2
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6 ΤΕ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

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

2

7 ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

2

8 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

2
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9 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ /
ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - 
Μαιευτών ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Μαιών - Μαιευτών και
γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων 
Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ
(β.δ. 206/16.2.1966, ΦΕΚ Α’/50/1966).

3

10 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

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

3

11 ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με
δίπλωμα λογιστή
τουλάχιστον Β΄τάξης)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων 
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης

3
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12 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων 
ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών 
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής 
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή 
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και 
Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής 
και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών- 
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές 
Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
και
β) Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή 
Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

1
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή 
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διαχείρισης 
Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή 
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής 
και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών 
Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
με κατευθύνσεις α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε. 
και β) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε. ή Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με εισαγωγική κατεύθυνση
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, αντίστοιχης ειδικότητας.

13 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

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

2
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14 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

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

3

15 ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

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

1
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16 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και
Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και 
Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών-
Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του Επισκέπτη - Επισκέπτριας 
Υγείας.
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου
Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία 
να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 
της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/
Β΄/23.12.2014).

3

17 ΤΕ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ /
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ /
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ -
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

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

2

18 ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

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

2
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19 ΤΕ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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

1

20 ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.ή Μηχανικών 
Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με κατεύθυνση 
Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Μηχανολογίας 
ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού 
Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με 
κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού 
Ηλεκτρολόγου Β΄ τάξεως ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου 
Α΄ τάξεως ή άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή
Α΄ τάξης ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο 
των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας Μηχανολόγου,
αντίστοιχα.

2

21 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ- 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ:/
ΠΤΥΧΙΑ/
ΠΙΣΤΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΑ/
ΑΔΕΙΕΣ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού 
φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από 
αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου (ν.3919/2011, 
όπως ισχύει).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην 
απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

2

2 ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΩΝ/ΒΟΗΘΟΙ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ /
ΕΙΔΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων 
παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή 
Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών 
ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1

3 ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

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

2



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28745Τεύχος Β’ 2607/04.07.2018

4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ-
ΤΙΣΤΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή 
Ελαιοχρωματιστή ή Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και σχετική
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

1

5 ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη
…………………ειδικότητας (η ειδικότητα 
ορίζεται από τον φορέα) ή τουλάχιστον Βεβαίωση 
Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 
του π.δ. 108/2013 (η ειδικότητα ορίζεται από τον 
φορέα).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας ή βεβαίωσης.

2
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6 ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ 
ΦΥΛΑΚΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ /
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή 
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή 
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια εργασίας Α ‘ κατηγορίας (ν. 3707/2008 
τ.Α‘) που εκδίδεται από την Αστυνομική 
Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας 
του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

2

7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Θερμαστή ή 
Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας του 
π.δ. 115/2012.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας.

2

8 ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/
ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

1



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28747Τεύχος Β’ 2607/04.07.2018

9 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή 
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef ) 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1 έως 2
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/200 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής 
Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος 
του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α’) Μαγειρικής Τέχνης 
διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 
Γ’ Γυμνασίου.
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10 ΔΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /
ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών 
ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές 
παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 
ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού 
νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
βοηθού νοσηλευτή.

2

11 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Δ΄ή C ή D 
κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.

3
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12 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C 
κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη-
Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως 
ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 
1486/16-7- 2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/
8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Χώρας.
γ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
Ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” 
του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απολυτήριος 
τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης τουλάχιστον του 
Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ της ειδικότητας Πλήρωμα 
Ασθενοφόρων- Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή 
βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

3

13 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και 
Επιχρισμάτων ή Εργασιών οπλισμένου και 
αόπλου σκυροδέματος ή Γυψαδόρος - Σοβατζής 
ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών 
Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών - γύψου - 
επιχρίσματος - μονώσεων - σκυροδέματος) 
ή Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών 
ή Μαρμαροτεχνίας ή Τεχνίτη Μωσαϊκών 
και Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαϊκών- 
Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

1

ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
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14 ΔΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
ΧΗΜΙΚΟΥ /
ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων-
Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών 
και Βιολογικών  Εργαστηρίων-Αιματολογικού 
Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων-Βιοχημικού και Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών 
και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών 
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή 
Βοηθών Ιατρικών- Βιολογικών-Ακτινολογικών 
Εργαστηρίων και Φαρμακείων ή Βοηθός Ιατρικών 
Εργαστηρίων ή Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών 
Εργαστηρίων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ή  ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1

15 ΔΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
(i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή
γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος 
Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
(iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.

1
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16 ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων ή Κτιριακών 
Έργων ή Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή Δομικών 
Έργων και Γεωπληροφορικής ή Τεχνικός Δομικών 
Έργων και Γεωπληροφορικής (ν. 4386/2016) 
ή Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ή 
Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με Χρήση Η/Υ ή 
Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστών 
Δομικών Έργων ή Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

1
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17 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
ή Τεχνικός Αυτοματισμού ή Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
ή Ηλεκτρονικός Συσκευών- Εγκαταστάσεων 
και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικός 
Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων 
ή Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων 
ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων 
ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Δικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και 
Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων 
και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ ή Τεχνικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) 
ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων 
και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας- 
Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών 
Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός 
Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός 
Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών 
ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων 
και Υπολογιστικών ή Τεχνικός Οργάνων 
Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και 
Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός 
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης 
Πληροφορίας ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή 
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών 
ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών 
ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, 
Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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18 ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –
ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ/
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

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

1

19 ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ- 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ- 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή 
Απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας.

2

20 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΟΠΤΙΚΗΣ- 
ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίμων 
Ενδυμάτων ή Κοπτικής - Ραπτικής Γυναικείας 
Αμφίεσης ή Κοπτικής -Ραπτικής Υποκαμίσου ή 
Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας 
Προϊόντων Δέρματος ή Τεχνικός Δερμάτινης 
Ένδυσης - Αξεσουάρ Δερμάτινων Ειδών και 
Υπόδησης ή Υφάσματος/Ένδυσης ή Γαζωτών- 
Γαζωτριών ή Υφασμάτινων Επικαλύψεων 
ή Κόπτη- Σχεδιαστή ή Ράπτη-Ράπτριας ή 
Οικοκυρικής ή Ράπτη- Ράπτριας-Ιστιοραπτών ή 
Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής ή Σχεδίασης και 
Παραγωγής Ενδύματος ή Επεξεργασίας Γούνας 
ή Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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21 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή 
Ξυλουργός ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών 
ή Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή 
Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής ή Ξυλογλύπτης ή 
Ξυλογλυπτικής- Διακοσμητικής επίπλου ή 
Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

1 ή 2

22 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 
υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας 
ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του
π.δ. 112/2012.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας.

2
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23 ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 
(ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη 
Αμαξωμάτων (φανοποιού) ή βεβαίωση ορθής 
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος 
τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη 
Αμαξωμάτων (φανοποιού).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας.
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24 ΔΕ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ/
ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης 
Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής 
Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή 
Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή 
Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών 
Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή 
Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής 
ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή 
Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας- 
Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών 
Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός 
Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή 
Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής 
Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή 
Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας 
ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός 
Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας 
Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας 
και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-
Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας 
ή Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας- 
Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός 
Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων 
σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1
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25 ΔΕ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 3ης 
ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού 
του π.δ. 112/ 2012, β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

2

26 ΔΕ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 3ης ειδικότητας 
ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του
π.δ. 112/2012.
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση 
εργοδότη από την οποία να προκύπτει εμπειρία 
ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης διανομής και χρήσης αερίων για 
ιατρική χρήση
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4
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27 ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού 
Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο 
των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του 
Μηχανολογικού τομέα ή Άδεια Εργοδηγού
Μηχανικού 1ης ή 2ης ειδικότητας του
π.δ. 115/2012 ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 
2ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή βεβαίωση 
Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 
του π.δ. 115/2012.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλματος ή 
βεβαιώσεων.

2

28 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Βοηθού Οδοντοτεχνίτη ή Βοηθών 
Οδοντοτεχνιτών ή Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας 
ή Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης ή Οδοντοτεχνικής- 
Ορθοδοντικής ή Οδοντοτεχνικής ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Οδοντοτεχνίτη ή Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
(ν. 3868/2010/Φ.Ε.Κ. 129/3-8-2010/τ. Α΄, όπως 
ισχύει).

2
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29 ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης Τυφλών 
Τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής ή 
Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, 
παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης 
πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με
προβλήματα όρασης (ΕΠΑ.Λ. - ν. 4203/2013 - 
άρθρο 25, παρ. 5 περ. 2) ή Τεχνίτης χειριστής Η/Υ 
και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών 
και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για 
τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης (ν. 
4186/2013 άρθρο 20 παρ. 4) ή Τειρεσίας: Άτομα 
με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ:/
ΠΤΥΧΙΑ/

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΑ/ΑΔΕΙΕΣ

1 ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ή
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - 
ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ- 
ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ/
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

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

1

2 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/
ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ/
ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997) 0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ:/ΠΤΥΧΙΑ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΔΕΙΕΣ

1 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας
β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών – Αραβικά, 
Φαρσί ή Ουρντού ή και καταγωγή
γ) Άδεια εργασίας στην ημεδαπή
δ) Πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίων/
προγραμμάτων σε θέματα διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης από τα πιστοποιημένα κέντρα ή 
προϋπηρεσία σε φορείς με ανάλογο αντικείμενο 
εργασίας

3 ή 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  
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*02026070407180052*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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