
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 5Ε/2021) 
Πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού 

Επιστημονικού  - Τεχνικού Προσωπικού στο 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 

Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ») - 

Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευ-

νών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ιν-

στιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας - Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμ-

φωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 31-35 και της παρ. 3 του άρθρου 58 

του ν.  4765/2021«Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).

β. Του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας» (Α΄ 13).

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

δ. Του ν.  3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ-
ναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220).

ε. Του ν.  3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

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

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

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

ι. Του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

ια. Του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ-
σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα-
στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-
φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224).

ιβ. Του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

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

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

ιε. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» 
(Α΄ 39).

ιζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 145).

ιη. Του π.δ. 93/1995 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέ-
ντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 
(Ε.Κ.Ε.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»)» (Α΄  57). Του π.δ.  164/2003 
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«Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου 
Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ’ αυτό» (Α΄ 131). Του ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 50).

ιθ. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3).

2. Την υπ’ αρ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (Β΄  1854), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/
οικ.16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την 
κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων (Β΄ 989).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./7/28316/10.1.2019/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17.1.2019 απόφαση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.

4. Την υπ’ αρ. 88091/3.6.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κα-
τανομή εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεων σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το υπ’ αρ. 43536-04-05-2020/4.5.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με το οποίο 
ζητήθηκε η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων.

6. Τα υπ’ αρ. 2/73536/11.10.2018 και υπό στοιχεία 2/64877/ΔΠΓΚ/27.4.2021 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθο-
δοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Β΄ 997, παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4765/2003). 
8. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 48395/26.4.2021 και 71622/28.6.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η συμφωνία των φορέων με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.

9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχε-
τικής διαδικασίας βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τον Προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
(1007 801 0000000) για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει στους 

κατωτέρω Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Καινοτομίας:

- Πέντε (5) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» - Ν.Π.Ι.Δ.,
- Είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

(ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ.,

- Έξι (6) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ.,

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΕΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» - Ν.Π.Ι.Δ.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού 

με κωδ. 10001, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στην σύνταξη και υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης, το συντονισμό έργων έρευνας και καινοτομίας (ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών), τη συγγρα-
φή και επιμέλεια επιστημονικών δημοσιεύσεων, την διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την 
επικοινωνία με συνεργατικές ερευνητικές ομάδες και διεθνείς εταίρους, επενδυτές και χρηματοδότες, τον συντο-
νισμό ομάδων εργασίας και ερευνητικών δικτύων, την παρακολούθηση της προόδου των έργων και των παραδο-
τέων τους, τη σύνταξη και επιμέλεια εκθέσεων προόδου, και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού έργων.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10002, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμ-
μάτων, την υποστήριξη του Δ.Σ. του Κέντρου, στον άξονα διαχείρισης των έργων και την προβολή και επικοινωνία 
της επιστήμης και του Κέντρου, με σκοπό την προσέλκυση νέων κονδυλίων.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10003, θα απασχοληθεί κυρίως με την εισαγωγή και διατήρηση των γενετικά τροποποιημένων μυών 
του Κέντρου στην εσωτερική βάση δεδομένων ή άλλες τοπικές/διεθνείς βάσεις δεδομένων, την υποβολή των 
γενετικά τροποποιημένων μυών στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Αρχειοθέτησης Μεταλλαγμένων Ποντικών (European 
Mouse Mutant Archive - EMMA) και επαφή με την εν λόγω μονάδα για τη γενετική και φαινοτυπική περιγραφή των 
μυών και την εισαγωγή βιοχημικών δεικτών και άλλων φαινοτυπικών αναλύσεων για τον χαρακτηρισμό ζωικών 
προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (in vivo και in vitro) σε τοπικές ή διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10004, θα απασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων δημιουργίας 
γενετικά τροποποιημένων ποντικών με την εφαρμογή διαγονιδιακών τεχνολογιών, την εφαρμογή τεχνικών κρυ-
οσυντήρησης για την αρχειοθέτηση των διαγονιδιακών στελεχών και τη διανομή των στελεχών σε εξωτερικούς 
ερευνητικούς φορείς με την μορφή κατεψυγμένου γενετικού υλικού ή ζωντανών ποντικών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10005, θα απασχοληθεί κυρίως με τη διαχείριση αποικιών, φροντίδα και χειρισμός ζώων εργαστηρί-
ου, την ταυτοποίηση διαγονιδιακών ζώων, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροέγχυσης DNA ή RNA (CRISPR/Cas9 
μέθοδος) σε πυρήνα ζυγωτού ποντικού, καθώς και μικροενέσεων εμβρυικών βλαστικών κυττάρων σε βλαστοκύ-
στεις ποντικών και τις εμβρυομεταφορές των γενετικά τροποποιημένων εμβρύων σε παρένθετες μητέρες.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ.

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10006, θα απασχοληθεί κυρίως με την εφαρμογή στατιστικών μοντέλων για τη χαρτογράφηση 
ενδιαιτημάτων ιχθύων και την ανάλυση υδροακουστικών δεδομένων από αλιευτικές έρευνες και υλοποίηση ακου-
στικών δειγματοληψιών επί ερευνητικών αλιευτικών σκαφών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10007, θα απασχοληθεί κυρίως με τη στατιστική ανάλυση αλιευτικών και ωκεανογραφικών δεδο-
μένων, την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα και τη διαχείριση και καταχώρηση 
θαλάσσιων ερευνητικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10008, θα απασχοληθεί κυρίως με τη μοντελοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση υδρολογικών και 
υδροχημικών δεδομένων, εσωτερικών υδάτων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10009, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και υλοποίηση ιχθυολογικών δειγματοληψιών 
εσωτερικών υδάτων με εξειδικευμένα εργαλεία δειγματοληψίας, συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, εισαγωγή 
και ανάλυση δεδομένων και συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.
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Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10010, θα απασχοληθεί κυρίως με την επεξεργασία αλιευτικών δειγμάτων και τεχνικές μελέτης 
βιολογίας (ηλικία, αναπαραγωγή ή/και διατροφή) θαλάσσιων οργανισμών καθώς και εργασίες πεδίου.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10011, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και υλοποίηση αλιευτικών και ερευνητικών δειγ-
ματοληψιών πεδίου (περιλαμβανομένων και επί σκαφών) για μεγάλα πελαγικά και βενθοπελαγικά είδη, καθώς και 
εργαστηριακές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό πληθυσμιακών παραμέτρων ιχθύων.

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10012, θα απασχοληθεί κυρίως με τη μελέτη της οικολογίας και των επιβλαβών ειδών του θαλάσσιου 
φυτοπλαγκτού με μεθοδολογίες μικροσκοπίας, πειράματα ανάπτυξης καλλιεργειών μικροφυκών και αλληλεπί-
δρασης με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, εφαρμογή οικολογικών δεικτών καθώς και τη συμμετοχή σε ωκεα-
νογραφικούς πλόες για δειγματοληψίες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού 

με κωδ. 10013, θα απασχοληθεί κυρίως με τις αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων για κοκκομετρία, την προετοιμασία 
ιζημάτων για κύρια στοιχεία, ιχνοστοιχεία, προσδιορισμό ορυκτών, ανάλυση δειγμάτων αιωρούμενου υλικού από 
ιζηματοπαγίδες και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10014, θα απασχοληθεί κυρίως με την ηλεκτρονική υποστήριξη, τον χειρισμό βυθομέτρων πολλα-
πλής δέσμης σάρωσης [MBES], την συλλογή και επεξεργασία των παραγόμενων δεδομένων και με απαραίτητη τη 
συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς ερευνητικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10015, θα απασχοληθεί κυρίως με τον σχεδιασμό και την τεχνολογική ανάπτυξη / υποστήριξη σε 
επιφανειακά, υποθαλάσσια μετρητικά συστήματα και καλωδιωμένα πολυ- παραμετρικά παρατηρητήρια πυθμένα 
στο πλαίσιο ερευνητικών υποδομών με απαραίτητη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες και εργασίες πεδίου.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10016, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη θαλάσσιων ερευνητικών υποδομών, την ανάλυση 
και ποιοτική αξιολόγηση ωκεανογραφικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του υποθαλάσσιου ήχου, και τη 
διαχείριση σταθερών και παρασυρόμενων επιχειρησιακών μετρητικών ωκεανογραφικών συστημάτων με συμμε-
τοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10017, θα απασχοληθεί κυρίως με τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό θρεπτικών αλάτων 
και διαλυμένου οξυγόνου σε θαλασσινό νερό και συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10018, θα απασχοληθεί κυρίως με τις αναλύσεις διοξειδίου του άνθρακα και αλκαλικότητας σε δείγ-
ματα θαλασσινού νερού, καθώς και σε άλλες πειραματικές διατάξεις, την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων 
για την ανίχνευση τοξινών από τοξικό φυτοπλαγκτόν, την επεξεργασία και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
με τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10019, θα απασχοληθεί κυρίως με αναλύσεις και πειραματικές μεθοδολογίες πλαγκτού και μικροβι-
ακής οικολογίας σε θαλασσινό νερό και συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10020, θα απασχοληθεί κυρίως με τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό οργανικών ουσιών 
και ρύπων με ενόργανες αναλυτικές μεθόδους [αέρια, υγρή χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών] και δειγμα-
τοληψίες θαλασσινού νερού, ιζημάτων και θαλασσίων οργανισμών μέσω συμμετοχής σε ωκεανογραφικούς πλόες.

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10021, θα απασχοληθεί κυρίως με τεχνολογίες αλληλούχησης DNA νέας γενιάς (next generation 
sequencing) σε πλατφόρμες Illumina και Oxford Nanopore (λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων αλληλού-
χησης νουκλεϊνικών οξέων), κατασκευή βιβλιοθηκών DNA, πρωτογενής ανάλυση και εκτίμηση αποτελεσμάτων).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10022, θα απασχοληθεί κυρίως με μελέτες φυλογένεσης / φυλογεωγραφίας, πληθυσμιακής γενετικής 
και γενωμικής, υβριδισμού και γενετικής και γενωμικής του τοπίου.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10023, θα απασχοληθεί κυρίως με τη γενετική και δυναμική πληθυσμών θαλάσσιων ασπονδύλων.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10024, θα απασχοληθεί κυρίως με τη διαχείριση ιχθυοπληθυσμών σε ιχθυοκλωβούς διαφόρων 
Μεσογειακών ψαριών (μαγιάτικο, τσιπούρα, κρανιός, λαβράκι), την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους με 
κάμερες, ηχοβολιστικά, τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων.
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Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10025, θα απασχοληθεί κυρίως με την καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών και τη διαχείριση 
πειραματικών πληθυσμών Μεσογειακών ιχθυδίων σε δεξαμενές κατά τη φάση της προπάχυνσης.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10026, θα απασχοληθεί κυρίως με πειραματικές εκτροφές ιχθύων και με μικροβιολογικες και ιστολο-
γικές αναλύσεις ιχθύων.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10027, θα απασχοληθεί κυρίως με πειραματικές εκτροφές ιχθύων και με βιοχημικές αναλύσεις 
ιχθύων και ιχθυοτρόφων.

Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10028, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και διαχείριση δράσεων σχετικά με το σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (monitoring) νεφουπολογιστικών συστημάτων ει-
κονικών μηχανών, συστοιχιών υψηλής απόδοσης και δικτύων πληροφορικής, καθώς και με την διαχείριση του 
κύκλου ζωής των συστημάτων αυτών, με σκοπό την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και των διοικητικών 
υπηρεσιών.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - Ν.Π.Ι.Δ.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10029, θα απασχοληθεί στο ερευνητικό εργαστήριο Ανοσολογίας Λοιμώξεων του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Παστέρ κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, διαχείρισης αναλωσίμων και 
υλικών, ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμά-
των, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών 
προγραμμάτων και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι ασκούνται στο εργα-
στήριο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10030, θα απασχοληθεί κυρίως με την εργαστηριακή διάγνωση νευρολογικών νόσων και ανάπτυξη 
νέων διαγνωστικών εξετάσεων, τη διαχείριση ραδιενεργών υλικών και τήρηση κανονισμών και αρχείων εργαστη-
ρίου πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας-Α1, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαστηριακών μεθόδων και τη συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10031, θα απασχοληθεί στη Μονάδα Βλαστικών Κυττάρων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 
κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης της Μονάδας, διαχείρισης αναλωσίμων υλικών, ανάπτυξης, εφαρ-
μογής και βελτιστοποίησης ερευνητικών πρωτοκόλλων κυτταρικού επαναπρογραμματισμού και κατευθυνόμενης 
διαφοροποίησης σε επαγόμενα νευρικά κύτταρα, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροσκοπίας για τη μελέτη του 
εγκεφάλου και των ασθενειών του, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και την υλοποίηση ερευνη-
τικών έργων, συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων που ασκούνται στο 
Ινστιτούτο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10032, θα απασχοληθεί στη μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής / Υποδομή 
Αλληλούχισης του ΕΙΠ κυρίως με εργαστηριακές διαδικασίες για την προπαρασκευή δειγμάτων / μοριακών βιβλιο-
θηκών προς αλληλούχιση, η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και εργαστηριακών πρωτοκόλλων αλληλούχι-
σης, εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, συμμετοχή στη διαχείρισή ερευνητικών προγραμμάτων 
και στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων καθώς και παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης προς τρίτους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπι-

κού με κωδ. 10033, θα απασχοληθεί στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, 
κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, διαχείρισης αναλωσίμων υλικών, ανάπτυξης, 
εφαρμογής και βελτιστοποίησης ερευνητικών πρωτοκόλλων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων, ανάλυσης, 
επεξεργασίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και 
την υλοποίηση ερευνητικών έργων, συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων 
που ασκούνται στο Ινστιτούτο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσω-

πικού με κωδ. 10034, στο ερευνητικό εργαστήριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κυρίως με Συμβολή στις 
ερευνητικές δραστηριότητες της Ομάδας Νευρικών Βλαστικών κυττάρων και Νευροαπεικόνισης, την ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων κυτταρικού επαναπρογραμματισμού για την παραγωγή επαγόμενων νευρώνων και μελέτη των 
εμπλεκόμενων μηχανισμών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροσκοπίας σε κύτταρα και πειραματόζωα για τη 
μελέτη του νευροεκφυλισμού και της νευροαναγέννησης, τη διαχείριση διαγονιδιακών σειρών ποντικών και τη 
συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι 
ασκούνται στο εργαστήριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ του ΕΙΔΙΚΟΥ
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δίδονται ο κωδικός της θέσης, ο φορέας, η έδρα - περιφερειακή 
ενότητα, το γνωστικό αντικείμενο / εξειδίκευση, οι αποδεκτοί βασικοί τίτλοι, η επιστημονική εξειδίκευση, τα 
πρόσθετα προσόντα, ο αριθμός θέσεων και η σχέση εργασίας.
 Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των 

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

ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10001

ΕΚΕΒΕ
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Ινστιτούτο 
Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 103, 110, 114

201
ή

202 και 258
ή

259 και 205

001, 002,
004, 023
(μόνο για 

τους
Χημικούς)

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10002

ΕΚΕΒΕ
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Ινστιτούτο 
Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 101

218
ή

219 και 258
ή

259 και 205

001, 002, 
007

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10003

ΕΚΕΒΕ
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Ινστιτούτο 
Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΒΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

103, 110, 114

206
ή

207 και 276
ή

277 και 205

001, 002, 
005, 023 

(μόνο 
για τους 

Χημικούς)

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10004

ΕΚΕΒΕ
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Ινστιτούτο Βασικής 
Βιοϊατρικής Έρευνας 

(ΙΒΒΕ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΠΟΝΤΙΚΟΥ

103

208
ή

209 και 260
ή

261 και 205

001, 002,
006

Μία (1) 

θέση με 
σχέση

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου

Αορίστου 
Χρόνου

10005

ΕΚΕΒΕ
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Ινστιτούτο Βασικής 
Βιοϊατρικής Έρευνας 

(ΙΒΒΕ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝ 

ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗΣ DNA 
ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ 

ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ 

ΕΜΒΡΥΑ
ΠΟΝΤΙΚΟΥ

104

201
ή

202 και 272
ή

273 και 205

001, 002,
008, 009

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10006

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)

Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(δ. Χερσονήσου)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ /
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
103

212
ή

213 και 203
ή

204 και 205

001, 002, 
010

Μία (1)

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 105

214
ή

215 και 262
ή

263 και 205

001, 002, 
011, 042

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
106

216
ή

217 και 203
ή

204 και 205

001, 002, 
012, 013

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ)
107

220
ή

221 και 203
ή

204 και 205

001, 003, 
014

Δύο (2) 

θέσεις με
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ 107

222
ή

223 και 203
ή

204 και 205

001, 003,
015

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10011

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων 
και Εσωτερικών 

Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(δ. Χερσονήσου) ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ 107

222
ή

223 και 203
ή

204 και 205

001, 002, 
016

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ

103

224
ή

225 και 203
ή

204 και 205

001, 002, 
017

Μία (1) 

θέση με 
σχέση

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

106

226
ή

227 και 203
ή

204 και 205

001, 003, 
012, 018

Μία (1) 

θέση με 

σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

108

228
ή

229 και 203
ή

204 και 205

002, 019, 
020

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

115

230
ή

231 και 292
ή

293 και 205

002, 019, 
021

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

109

274
ή

275 και 294
ή

295 και 205

001, 002, 
022

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ 
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ 

ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

110, 112

232
ή

233 και 296
ή

297 και 205

001, 003, 
023 (μόνο 
για τους 

Χημικούς), 
024

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου

Αορίστου 
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10018

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ 
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

110, 112

234
ή

235 και 270
ή

271 και 205

001, 002, 
023 (μόνο 
για τους 

Χημικούς)

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

107

222
ή

223 και 298
ή

299 και 205

001, 003, 
026

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10020

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

111

236
ή

237 και 203
ή

204 και 205

001, 002, 
027

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10021

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών 

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(δ. Χερσονήσου)

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ 103

238
ή

239 και 203
ή

204 και 205

001, 003, 
028

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(δ. Χερσονήσου)

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ - 

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΟΥ

103

240
ή

241 και 304
ή

305 και 205

001, 002,
029

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10023

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών 

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(δ. Χερσονήσου)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ /

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΒΕΝΘΙΚΗ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

103, 112

242
ή

243 και 306
ή

307 και 205

001, 003,
030

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10024

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΧΑΝΙΩΝ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ / 
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 

ΙΧΘΥΩΝ ΣΕ 
ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΟΥΣ

107

222
ή

223 και 308
ή

309 και 205

001, 003,
031

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10025

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας,

Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(δ. Χερσονήσου)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ /
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ ΜΕ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΤΡΟΦΗ 
ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ KAI 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 

ΙΧΘΥΔΙΩΝ

107

222
ή

223 και 310
ή

311 και 205

001, 003,
032

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10026

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ / 
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ 107

222
ή

223 και 203
ή

204 και 205

001, 003,
033

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10027

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών 

(ΙΘΑΒΒΥΚ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ / 
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ 107

222
ή

223 και 203
ή

204 και 205

001, 003,
034

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10028

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
Διεύθυνση 

Υποστήριξης 
Ερευνών και

Τεκμηρίωσης /
Τμήμα 

Υπολογιστικού
Κέντρου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

113

244
ή

245 και 316
ή

317 και 205

003, 035

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10029

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΣΤΕΡ Ανοσολογία 
Λοιμώξεων / Τομέας

Έρευνας - 
Μικροβιολογία

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

103

246
ή

247 και 203
ή

204 και 205

001, 002,
036

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου
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ΚΩΔ. 

ΘΕΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ /

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 

ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

(ΚΩΔ.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΙΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.)

ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10030

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

Διαγνωστικό 
Τμήμα / Τομέας 

Δημόσιας Υγείας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 103

248
ή

249 και 203
ή

204 και 205

001, 002,
037

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10031

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 
Μονάδα Βλαστικών 

Κυττάρων 
και Τεχνολογίας

Κυτταρικού
Επαναπρογραμ-

ματισμού / Τομέας 
Έρευνας - 

Ερευνητικές 
και Τεχνολογικές 

Υποδομές

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

103

250
ή

251 και 264
ή

265 και 205

001, 002,
038

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10032

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΣΤΕΡ Μονάδα 
Βιοπληροφορικής 
και Εφαρμοσμένης 

Γενωμικής /
Υποδομής 

Αλληλούχισης

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

103

252
ή

253 και 266
ή

267 και 205

001, 002,
039

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου

10033

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΣΤΕΡ Μοριακή 
Γενετική / Τομέας 

Έρευνας - 
Ανοσολογίας

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

103

254
ή

255 και 268
ή

269 και 205

001, 002,
040

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

10034

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΣΤΕΡ Νευρικά 
Βλαστικά 

Κύτταρα και 
Νευροαπεικόνιση /
Τομέας Έρευνας -

Νευροβιολογία

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Ή

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

103, 110,
114

256
ή

257 και 203 ή
204 και 205

001, 002,
023 (για 

τους
Χημικούς), 

041

Μία (1) 

θέση με 
σχέση 

εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου
Χρόνου



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1060 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

101

Πτυχίο ή δίπλωμα Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

10002

103

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10001, 10003, 
10004, 10006, 

10012, 10021 έως 
10023, 10029 έως 

10034

104

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

10005

105

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών  - Χρηματοοι-
κονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δί-
πλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10007

106

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας

10008,10013

107

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιχθυοκομίας  - Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευ-
τικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10009 έως 10011, 
10019, 10024 έως 

10027

108

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχα-
νικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρο-
νικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μη-
χανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

10014
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

109

Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσι-
κές Επιστήμες Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10016

110

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.

10001, 10003, 
10017, 10018, 

10034

111

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωρ-
γίας και Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. 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.

10020

112

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Ωκεανο-
γραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

10017, 100018,
10023

113

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τε-
χνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφο-
ρικής 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 - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας.

10028

114

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημεί-
ας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

10001, 10003, 
10034

115

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολο-
γιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

10015
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2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

201 Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιολογικές/Βιοϊατρικές Επιστήμες. 10001, 10005

202 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιολογικές/Βιοϊατρικές Επιστήμες. 10001, 10005

203 Αντίστοιχη κατά περίπτωση εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση 
του απαιτούμενου κατά περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου.

10006, 10008 
έως 10014, 

10020,10021,
10026, 10027, 
10029,10030,

10034

204
Εμπειρία απαιτούμενη κατά περίπτωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την 
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο κατά περίπτωση γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης.

10006, 10008 
έως 10014, 

10020,10021, 
10026, 10027, 
10029,10030,

10034

205 Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το 
κατά περίπτωση περιεχόμενο της θέσης.

10001 έως 
10034

206 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία 10003

207 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιοχημεία 10003

208 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Ιατρική ή στην Ιατρική Χη-
μεία ή στη Βιοχημεία. 

10004

209 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Ιατρική ή στην Ιατρική Χη-
μεία ή στη Βιοχημεία.

10004

212 Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο «Θαλάσσια οικοσυστήματα/βιολογικοί πόροι». 10006

213 Μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο «Θαλάσσια οικοσυστήματα/βιολογικοί πόροι». 10006

214 Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας με κατεύθυνση στη Βιο-
λογική Ωκεανογραφία.

10007

215 Μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας με κατεύθυνση στη Βιο-
λογική Ωκεανογραφία.

10007

216 Διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων. 10008

217 Μεταπτυχιακός τίτλος στην επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων. 10008

218 Διδακτορικό δίπλωμα στις Θετικές Επιστήμες. 10002

219 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Θετικές Επιστήμες. 10002

220 Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των Επιστημών Περιβάλλοντος. 10009

221 Μεταπτυχιακός τίτλος στο πεδίο των Επιστημών Περιβάλλοντος. 10009

222 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιχθυολογία/Ιχθυοκομία.
10010,10011,
10019, 10024 

έως 10027

223 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ιχθυολογία/Ιχθυοκομία.
10010,10011,
10019, 10024 

έως 10027

224 Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικολογία των θαλασσίων επιβλαβών μικροφυκών. 10012

225 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οικολογία των θαλασσίων επιβλαβών μικροφυκών. 10012

226 Διδακτορικό δίπλωμα στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών. 10013

227 Μεταπτυχιακός τίτλος στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών. 10013
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ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.)

228 Διδακτορικό δίπλωμα σε τεχνοοικονομικά συστήματα με έμφαση στην Διοίκηση Τε-
χνολογικών Συστημάτων.

10014

229 Μεταπτυχιακός τίτλος σε τεχνοοικονομικά συστήματα με έμφαση στην Διοίκηση Τε-
χνολογικών Συστημάτων.

10014

230 Διδακτορικό δίπλωμα στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 10015

231 Μεταπτυχιακός τίτλος στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 10015

232 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ωκεανογραφία με κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία. 10017

233 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ωκεανογραφία με κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία. 10017

234 Διδακτορικό δίπλωμα στην Χημεία, με έμφαση σε αναλυτικές τεχνικές χημείας/Βιοτε-
χνολογίας ή στη Χημική Ωκεανογραφία.

10018

235 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Χημεία, με έμφαση σε αναλυτικές τεχνικές χημείας / Βιοτε-
χνολογίας ή στη Χημική Ωκεανογραφία. 

10018

236 Διδακτορικό δίπλωμα στην Χημική ανάλυση και έλεγχο Ποιότητας. 10020

237 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Χημική ανάλυση και έλεγχο Ποιότητας. 10020

238 Διδακτορικό δίπλωμα στην πληθυσμιακή γενετική. 10021

239 Μεταπτυχιακός τίτλος στην πληθυσμιακή γενετική. 10021

240 Διδακτορικό δίπλωμα στην περιβαλλοντική βιολογία, με έμφαση στην πληθυσμιακή 
γενετική, τη φυλογένεση και τη μελέτη και διαχείριση της βιοποικιλότητας.

10022

241 Μεταπτυχιακός τίτλος στην περιβαλλοντική βιολογία, με έμφαση στην πληθυσμιακή 
γενετική, τη φυλογένεση και τη μελέτη και διαχείριση της βιοποικιλότητας.

10022

242 Διδακτορικό δίπλωμα στη θαλάσσια βιολογία-οικολογία. 10023

243 Μεταπτυχιακός τίτλος στη θαλάσσια βιολογία-οικολογία. 10023

244 Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της πληροφορικής ή της οργάνωσης και διοίκησης 
συστημάτων.

10028

245 Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της πληροφορικής ή της οργάνωσης και διοίκησης 
συστημάτων.

10028

246 Διδακτορικό δίπλωμα στην ανοσοβιολογία πρωτοζωικών παρασιτικών νοσημάτων. 10029

247 Μεταπτυχιακός τίτλος στην ανοσοβιολογία πρωτοζωικών παρασιτικών νοσημάτων 10029

248 Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Βιολογική Xημεία / Ανο-
σολογία. 10030

249 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Βιολογική Χημεία / Ανο-
σολογία. 10030

250 Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Νευροβιολογία. 10031

251 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Νευροβιολογία. 10031

252 Διδακτορικό δίπλωμα στη μοριακή βιολογία ιογενών λοιμώξεων του ανθρώπου. 10032

253 Μεταπτυχιακός τίτλος στη μοριακή βιολογία ιογενών λοιμώξεων του ανθρώπου. 10032

254 Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη μοριακή και κυτταρική 
Νευροανοσολογία 10033

255 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη μοριακή και κυτταρική 
Νευροανοσολογία 10033

256 Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία ή 
Νευροβιολογία. 10034

257 Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιοεπιστήμες, με εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία ή 
Νευροβιολογία. 10034
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258

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση / υποστήριξη ερευνητικών, ανα-
πτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων, στη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
επικοινωνία / διάδοση της επιστήμης μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυ-
χιακού τίτλου.

10001,10002

259

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη διαχείριση / υποστήριξη ερευνητικών, 
αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων, στη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμά-
των και επικοινωνία / διάδοση της επιστήμης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών.

10001,10002

260
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εφαρμογή διαγονιδιακών τεχνικών στον πο-
ντικό και αρχειοθέτηση γενετικά τροποποιημένων στελεχών, μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου.

10004

261
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην εφαρμογή διαγονιδιακών τεχνικών 
στον ποντικό και αρχειοθέτηση γενετικά τροποποιημένων στελεχών, μετά την από-
κτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

10004

262
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων και στα-
τιστικών μοντέλων σε ωκεανογραφικά και αλιευτικά δεδομένα, μετά την απόκτηση 
του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου.

10007

263
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων 
και στατιστικών μοντέλων σε ωκεανογραφικά και αλιευτικά δεδομένα, μετά την από-
κτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

10007

264
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στα βλαστοκύτταρα, ή/και στην κυτταρική και 
μοριακή νευροβιολογία, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτ-
λου.

10031

265 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στα βλαστοκύτταρα, ή/και στην κυτταρική 
και μοριακή νευροβιολογία, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10031

266 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη γονιδιωματικη / τεχνολογίες αλληλούχισης 
επόμενης γενεάς (ngs), μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10032

267 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη γονιδιωματικη / τεχνολογίες αλληλού-
χισης επόμενης γενεάς (ngs), μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10032

268
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη μελέτη των μοριακών και κυτταρικών μηχανι-
σμών που εμπλέκονται στις απομυελινωτικές ασθένειες του ΚΝΣ, μετά την απόκτηση 
του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου.

10033

269
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη μελέτη των μοριακών και κυτταρικών 
μηχανισμών που εμπλέκονται στις απομυελινωτικές ασθένειες του ΚΝΣ, μετά την 
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

10033

270

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στις ακόλουθες μεθοδολογίες: χημική ανάλυση 
οργανικών ουσιών σε θαλασσινό νερό, ανόργανου διαλυτού διοξειδίου του άνθρακα 
και αλκαλικότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον [με έμφαση σε πειράματα, που σχετίζο-
νται με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστη-
μα], ανάλυση τοξινών από τοξικό φυτοπλαγκτόν και ανάπτυξη βιοαισθητήρα για την 
ανάλυση του, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου.

10018

271

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στις ακόλουθες μεθοδολογίες: χημική ανά-
λυση οργανικών ουσιών σε θαλασσινό νερό, ανόργανου διαλυτού διοξειδίου του άν-
θρακα και αλκαλικότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον [με έμφαση σε πειράματα, που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο θαλάσσιο οι-
κοσύστημα], ανάλυση τοξινών από τοξικό φυτοπλαγκτόν και ανάπτυξη βιοαισθητή-
ρα για την ανάλυση τους, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

10018

272
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μεθόδους μικροέγχυσης DNA και εμβρυικών 
βλαστικών κυττάρων σε έμβρυα ποντικού μετά την απόκτηση του απαιτούμενου με-
ταπτυχιακού τίτλου.

10005
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273
Εμπειρία απαιτούμενη τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε μεθόδους μικροέγχυσης 
DNA και εμβρυικών βλαστικών κυττάρων σε έμβρυα ποντικού, μετά την απόκτηση 
του βασικού τίτλου σπουδών.

10005

274
Διδακτορικό δίπλωμα στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη με εξει-
δίκευση σε ωκεανογραφικά δεδομένα και μετρήσεις ή στην Επιχειρησιακή Ωκεανο-
γραφία. 

10016

275
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη με εξει-
δίκευση σε ωκεανογραφικά δεδομένα και μετρήσεις ή στην Επιχειρησιακή Ωκεανο-
γραφία.

10016

276 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην επιμέλεια βάσεων βιολογικών δεδομένων 
μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10003

277 Εμπειρία απαιτούμενη τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην επιμέλεια βάσεων βιο-
λογικών δεδομένων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10003

292 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε επιφανειακά και υποθαλάσσια μετρητικά συ-
στήματα μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10015

293 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε επιφανειακά και υποθαλάσσια μετρητι-
κά συστήματα μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10015

294

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση θαλάσσιων ερευνητικών υποδο-
μών, σε ωκεανογραφικές αποστολές ανάπτυξης ελεύθερα παρασυρόμενων πλωτή-
ρων και ανάλυσης δεδομένων πεδίου συμπεριλαμβανομένου του υποθάλασσιου 
ήχου, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου.

10016

295

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη διαχείριση θαλάσσιων ερευνητικών 
υποδομών, σε ωκεανογραφικές αποστολές ανάπτυξης ελεύθερα παρασυρόμενων 
πλωτήρων και ανάλυσης δεδομένων πεδίου συμπεριλαμβανομένου του υποθάλασ-
σιου ήχου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

10016

296 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θρεπτικά άλατα και διαλυμένο οξυγόνο σε θα-
λασσινό νερό μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10017

297 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θρεπτικά άλατα και διαλυμένο οξυγόνο 
σε θαλασσινό νερό, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10017

298
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αναλύσεις και πειραματικές μεθοδολογίες θα-
λάσσιου πλαγκτού και μικροβιακής οικολογίας μετά την απόκτηση του απαιτούμενου 
μεταπτυχιακού τίτλου.

10019

299
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε αναλύσεις και πειραματικές μεθοδολο-
γίες θαλάσσιου πλαγκτού και μικροβιακής οικολογίας, μετά την απόκτηση του βασι-
κού τίτλου σπουδών.

10019

304 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη γενωμική του τοπίου μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10022

305 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη γενωμική του τοπίου, μετά την από-
κτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10022

306 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην παράκτια βενθική οικολογία μετά την από-
κτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10023

307 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην παράκτια βενθική οικολογία, μετά 
την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10023

308 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε πειραματικές εκτροφές μεσογειακών ιχθύων 
σε ιχθυοκλωβούς μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου. 10024

309 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε πειραματικές εκτροφές μεσογειακών 
ιχθύων σε ιχθυοκλωβούς, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. 10024
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310
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην πειραματική εκτροφή πλαγκτονικών οργα-
νισμών και μεσογειακών ιχθυδιών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχι-
ακού τίτλου.

10025

311
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην πειραματική εκτροφή πλαγκτονικών 
οργανισμών και μεσογειακών ιχθυδιών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπου-
δών.

10025

316

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εγκατάσταση, διαχείριση και παρακολούθηση 
(monitoring) νεφοϋπολογιστικών υποδομών και συστημάτων υψηλής απόδοσης, με 
χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυ-
χιακού τίτλου.

10028

317

Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε εγκατάσταση, διαχείριση και παρα-
κολούθηση (monitoring) νεφοϋπολογιστικών υποδομών και συστημάτων υψηλής 
απόδοσης, με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, μετά την απόκτηση του βασικού 
τίτλου σπουδών.

10028

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

001

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου.
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως 
να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

003 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

004

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών προτάσεων χρηματοδότησης, 
επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας, ή στο συντονισμό και την παρακολούθηση προόδου 
έργων έρευνας και καινοτομίας (ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών), ή στην επικοινωνία της επιστήμης και αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων και στον συντονισμό διεθνών ερευνητικών δικτύων.

005

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην υποβολή βιολογικών δεδομένων και διατήρηση περιεχομένου 
σε αποθετήρια για γενετικά τροποποιημένους μύες όπως αυτά του Φορέα και της Ευρωπαϊκής Μονάδας 
Αρχειοθέτησης Μεταλλαγμένων Ποντικών (ΕΜΜΑ) ή/και στα αποτελέσματα αναλύσεων και -ομικών απο-
τελεσμάτων για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό ζωικών μοντέλων ασθενειών του ανθρώπου (in vivo και in 
vitro) ή/και στη δημιουργία και σύνταξη πρωτοκόλλων τυποποίησης διαδικασιών λειτουργίας (Standard 
Operating Procedures-SOP) ζωικών μοντέλων ασθενειών του ανθρώπου.

006

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκτέλεση μεθόδων κρυοσυντήρησης για την αρχειοθέτηση και 
τη διανομή γενετικού υλικού διαγονιδιακών στελεχών ποντικού καθώς και εφαρμογών διαγονιδιακών τε-
χνικών για τη δημιουργία νέων μεταλλαγμένων στελεχών ποντικού και στον συντονισμό διακίνησης του 
κρυοσυντηρημένου υλικού.

007
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συλλογή, επεξεργασία και υπολογισμό εν γένει επιστημονικών 
δεδομένων, στην υποστήριξη διαχείρισης ερευνητικών αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων, και 
στην υποστήριξη δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας της έρευνας και της επιστήμης.

008 Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρι-
κών Εργαστηρίων (π.δ. 20/2017, Α΄ 34).
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009

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Μονάδα ζώων εργαστηρίου ή Διαγένεσης, στη φροντίδα και τον 
χειρισμό ζώων εργαστηρίου, στη διαχείριση αποικιών ποντικών εργαστηρίου, στην εφαρμογή μοριακών 
τεχνικών για την ταυτοποίηση γενετικά τροποποιημένων ζώων (απομόνωση γενετικού υλικού από κύττα-
ρα και ιστούς, μέθοδος PCR, ηλεκτροφόρηση), στην εφαρμογή της μεθόδου μικροέγχυσης γενετικά τρο-
ποποιημένων βλαστικών κυττάρων σε βλαστοκύστεις ποντικών - μέθοδος μικροέγχυσης DNA σε προπυ-
ρήνα γονιμοποιημένου ωαρίου ποντικού και μέθοδος μικροέγχυσης CRISPR/Cas9 συστήματος σε ζυγωτά 
ποντικού, στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων ποντικών (εμβρυομεταφορές, καισαρικές και 
στείρωση αρσενικών μυών και στην κυτταροκαλλιέργεια εμβρυικών βλαστικών κυττάρων και ινοβλαστών 
ποντικού).

010 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συλλογή και ανάλυση υδροακουστικών δεδομένων από αλιευτι-
κές έρευνες, και στην εφαρμογή στατιστικών μοντέλων για τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων ιχθύων.

011 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε στατιστική ανάλυση αλιευτικών ή/και ωκεανογραφικών δεδομέ-
νων, καθώς και στην ανάπτυξη/δημιουργία στατιστικών μοντέλων σχετικών με τη θαλάσσια έρευνα.

012
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδι-
κότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση 
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.

013 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη μοντελοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση υδρολογικών και 
υδροχημικών δεδομένων, εσωτερικών επιφανειακών υδάτων.

014 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην οργάνωση ιχθυολογικών δειγματοληψιών εσωτερικών υδάτων 
και στην ανάλυση σχετικών δεδομένων.

015 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην επεξεργασία αλιευτικών δειγμάτων και τεχνικές μελέτης βιολογί-
ας (ηλικία, αναπαραγωγή ή/και διατροφή) θαλάσσιων οργανισμών καθώς και σε εργασίες πεδίου.

016
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αλιευτικές και ερευνητικές δειγματοληψίες πεδίου (περιλαμβανο-
μένων και επί σκαφών) για μεγάλα πελαγικά και βενθοπελαγικά είδη, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις 
βιολογικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό πληθυσμιακών παραμέτρων ειδών ιχθύων.

017

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις ακόλουθες μεθοδολογίες: Ταξινομική/ποιοτική και ποσοτική ανά-
λυση θαλάσσιου φυτοπλαγκτού και επιβλαβών ειδών με μικροσκοπία και συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς 
πλόες για δειγματοληψίες, εφαρμογή οικολογικών δεικτών για την εκτίμηση της κατάστασης του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος, εργαστηριακά πειράματα και ανάπτυξη καλλιεργειών μικροφυκών για την μελέτη της 
αλληλεπίδρασης με άλλους οργανισμούς, της επίδρασης της οξίνισης των ωκεανών και της βιοεξυγείαν-
σης παράκτιων περιοχών.

018

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην προετοιμασία και ανάλυση θαλασσίων ιζημάτων (κοκκομετρία), 
στην προετοιμασία τους για προσδιορισμό ορυκτών (X- ray Diff raction, XRD), στην προετοιμασία και ανά-
λυση θαλάσσιων ιζημάτων για κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία (X-ray Fluorescence XRF) και επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων, όπως και στην συλλογή και ανάλυση αιωρούμενου υλικού ιζηματοπαγίδων.

019 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

020
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ηλεκτρονική υποστήριξη και χειρισμό βυθομέτρων πολλαπλής 
δέσμης σάρωσης [ΜΒΕS] και στη συλλογή στην επεξεργασία βαθυμετρικών ακουστικών δεδομένων με 
συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες.

021

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας σταθερών καταγραφικών 
πλωτήρων στη θάλασσα, σε μηχανισμούς λειτουργίας καλωδιωμένου παρατηρητηρίου πυθμένα και συ-
ντήρηση σταθερών καταγραφικών πλωτήρων και παρατηρητηρίων με υλοποίηση ωκεανογραφικών πλό-
ων.

022

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην υποστήριξη θαλάσσιων ερευνητικών υποδομών μέσω διαχείρι-
σης ευρωπαϊκών προγραμμάτων/έργων, στην επεξεργασία, και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδομένων με 
έμφαση στον υποθαλάσσιο ήχο, και στη λειτουργία ελεύθερα παρασυρόμενων πλωτήρων παρακολούθη-
σης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με υλοποίηση ωκεανογραφικών πλόων.

023 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 - Α΄ 177).

024 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό θρεπτικών αλάτων και 
διαλυμένου οξυγόνου σε θαλασσινό νερό και σε ωκεανογραφικούς πλόες.
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026

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολικά στις ακόλουθες μεθοδολογίες: συμμετοχή σε ωκεανογρα-
φικούς πλόες για δειγματοληψία και αναλύσεις θαλάσσιου πλαγκτού (φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού) και 
θαλάσσιας μικροβιολογίας  - μικροβιακής οικολογίας, πειραματικές μεθοδολογίες χρήσης ραδιενεργών 
ισοτόπων τρίτιου 3Η και ραδιενεργού άνθρακα 14C για την ανάλυση μικροβιακών πληθυσμών και φυτο-
πλαγκτού, εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων.

027
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό οργανικών ουσιών και 
ρύπων με ενόργανες αναλυτικές μεθόδους [αέρια, υγρή χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών] σε θα-
λάσσια δείγματα και σε ωκεανογραφικούς πλόες για δειγματοληψίες.

028
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη χρήση τεχνολογιών αλληλούχησης DNA νέας γενιάς (next 
generation sequencing) σε παλτφόρμες Illumina και Nanopore (κατασκευή βιβλιοθηκών DNA, πρωτογε-
νής ανάλυση και εκτίμηση αποτελεσμάτων).

029 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μελέτες φυλογένεσης / φυλογεωγραφίας, πληθυσμιακής γενετι-
κής και γενωμικής, υβριδισμού και γενετικής και γενωμικής του τοπίου.

030 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη γενετική και δυναμική πληθυσμών θαλάσσιων ασπονδύλων.

031
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην διαχείριση ιχθυοπληθυσμών σε ιχθυοκλωβούς διαφόρων Μεσο-
γειακών ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, μαγιάτικο), την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους με 
ηχοβολιστικά, και τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων.

032
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών και στη διαχείριση πει-
ραματικών πληθυσμών μεσογειακών ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, κρανιός, μαγιάτικο, 
παλαμίδα, τόνος) σε δεξαμενές κατά τη φάση της προπάχυνσης.

033 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πειραματικές εκτροφές ιχθύων και σε μικροβιολογικές και ιστολο-
γικές αναλύσεις ιχθύων.

034 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πειραματικές εκτροφές ιχθύων και σε βιοχημικές αναλύσεις ιχθύ-
ων και ιχθυοτρόφων.

035

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εγκατάσταση, ανάπτυξη και διαχείριση εξυπηρετητών με λειτουργι-
κό σύστημα linux σε περιβάλλον εικονικών μηχανών και συστοιχιών υψηλής απόδοσης (high performance 
clusters) με χρήση τεχνολογιών και προϊόντων ανοιχτού κώδικα και ανάπτυξης προσαρμοσμένων ανιχνευ-
τών (custom probes) για την παρακολούθηση τους (διαθεσιμότητα, αξιοπιστία) και σε μορφή συμβατή με 
πρότυπα συμφωνιών διαθεσιμότητας (Service Level Aggreements).

036

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τεχνικές απομόνωσης, συντήρησης και καλλιέργειας πρωτοζωικών 
παρασίτων, καλλιέργειας κυτταρικών σειρών και πρωτογενών λεμφικών κυττάρων, κυτταρικών συστημά-
των επιμόλυνσης και αξιολόγησης της μόλυνσης με κυτταρολογικές και μοριακές τεχνικές, χρήσης πειρα-
ματόζωων, ανάλυσης κυτταρικών πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής, τεχνικές λειτουργικής ανοσολογί-
ας, προσδιορισμού κυτταροκινών και μορίων ανοσολογικού ενδιαφέροντος με ανοσολογικές και μορια-
κές τεχνικές, απομόνωση και κατασκευή αντιγονικών δομών και σχηματισμών, εφαρμογή πειραματικών 
εμβολιαστικών πρωτοκόλλων, ανάλυση ανοσολογικών αποκρίσεων σε επίπεδο χυμικής και κυτταρικής 
ανοσίας.

037

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βασικές μεθόδους για την διάγνωση και μελέτη νευρωνικών αντι-
γόνων και αντισωμάτων με: ραδιοανοσοκατακρίμνηση, ανοσοφθορισμό σε κύτταρα και ιστούς, μικροσκο-
πία, κυτταρομετρία ροής, ανοσοκαθήλωση, ELISA και στη διαχείριση ραδιενεργών ουσιών και σε ιωδίωση 
πρωτεϊνών, σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, βιοχημείας, κυτταροκαλλιεργειών, επιμόλυνση κυττάρων, πα-
ραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων και παραγωγής και απομόνωσης πρωτεϊνών.

038
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση καλλιεργειών ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων, την 
ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων κατευθυνόμενης διαφοροποίησης για τη μελέτη 
του εγκεφάλου και των ασθενειών του.

039

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ερευνητικών και διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων, διαδικασιών και υπηρεσιών με έμφαση στις τεχνολογίες αλληλούχισης πρώτης και δεύ-
τερης γενεάς (προπαρασκευή δειγμάτων για Sanger Sequencing και Next Generation Sequencing), στις 
μοριακές μεθόδους απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων και ποσοτικοποίησης τους (real time PCR) και στην 
πρωτογενή ανάλυση - επεξεργασία - ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ανωτέρω πειραματικών διαδικα-
σιών στο πλαίσιο εφαρμογής τους στην μελέτη ιικών λοιμώξεων, την γενωμική ιών, στην μελέτη των αλλη-
λεπιδράσεων ιών - ξενιστή (γονιδιακή ρύθμιση) και την επιδημιολογία.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

040

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη, στο χαρακτηρισμό και στην ανάλυση διαγονιδιακών 
ποντικών με υπό όρους γονιδιακή στόχευση για τη μελέτη της παθολογίας νευροανοσολογικών παθήσεων 
του ΚΝΣ, όπως της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), και την εύρεση καινούριων θεραπευτικών προσεγγί-
σεων ή/και στη διαχείριση και ανάπτυξη διαγονιδιακών σειρών
ποντικών (χειρισμός, διασταύρωση και γονοτυπικός χαρακτηρισμός) καθώς και σε άλλες in vivo επεμβατι-
κές διαδικασίες όπως η χορήγηση ουσιών ή/και στην εκτίμηση της κλινικής συμπτωματολογίας πειραμα-
τικών μοντέλων απομυελίνωσης ή/και στην ιστοπαθολογική ανάλυση του ΚΝΣ ποντικών (εκτίμηση απο-
μυελίνωσης, νευροεκφυλισμού, φλεγμονής και κυτταρικής γήρανσης), στην κυτταρομετρία ροής, στην 
ανοσοϊστοχημεία, στην PCR και στην qRT-PCR, στην απομόνωση DNA, RNA και πρωτεϊνών, στο ανοσοστύ-
πωμα κατά Western, στο φωτονικό και συνεστιακό μικροσκόπιο, στην απεικόνιση ζωντανών κυττάρων με 
time-lapse και απεικόνιση Ca2+, σε τεχνικές απομόνωσης, διατήρησης και καλλιέργειας εμβρυϊκών νευ-
ρώνων και αστροκυττάρων, κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και πολυδύναμων προδρόμων 
κυττάρων απομονωμένων από το μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα, και στην ανάλυση αποκρίσεων 
του ανοσοποιητικού συστήματος.

041
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην καλλιέργεια νευρικών βλαστικών κυττάρων και στον κυτταρικό 
επαναπρογραμματισμό, στην οπτική μικροσκοπία με έμφαση στην συνεστιακή μικροσκοπία και σε προ-
σεγγίσεις γονιδιακής θεραπείας σε ζωικά μοντέλα νευροεκφυλισμού του εγκεφάλου.

042

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων. Οι υποψήφιοι που 
αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων 
με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 042 για τις θέσεις που 
απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» 

θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσης:
1. Για τις θέσεις με κωδ. 10001, 10002, οι άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες.
2. Για τη θέση με κωδ. 10003, α) οι γνώσεις ανάλυσης των κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τις φλεγμονώ-

δεις ανοσολογικές νόσους σε μοντέλα μυών και β) οι γνώσεις γενετικής και επίσημης ονοματολογίας ποντικών 
(σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Τυποποιημένης Γενετικής Ονοματολογίας για Ποντίκια).

3. Για τη θέση με κωδ. 10004, α) η άριστη γνώση εκτέλεσης τεχνικών κρυοσυντήρησης εμβρύων και σπέρματος 
ποντικού, εξωσωματικής γονιμοποίησης και εμβρυολογικών μελετών, β) η εφαρμογή μεθόδων απομόνωσης και 
καλλιέργειας εμβρυικών βλαστικών κυττάρων και ινοβλαστών ποντικών, γ) η γνώση μεθόδων γονιδιακής στό-
χευσης εμβρυικών βλαστικών κυττάρων, επιλογής και απομόνωσης των γενετικά τροποποιημένων κυτταρικών 
κλώνων και δ) η εφαρμογή μεθόδων δημιουργίας διαγονιδιακών ποντικών (CRISPR/Cas9-μικροεγχύσεις DNA και 
εμβρυικών βλαστικών κυττάρων).

Β. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσης:
1. Για τη θέση με κωδ. 10006, α) η εμπειρία στην χρήση λογισμικού για ανάλυση υδροακουστικών δεδομένων, 

β) η εμπειρία στη χρήση προγραμματιστικού περιβάλλοντος & συναρτησιακής γλώσσας για στατιστική ανάλυση 
και γραφικά R, γ) η εμπειρία σε ακουστικές δειγματοληψίες επί ερευνητικών αλιευτικών σκαφών, και δ) δημοσιεύ-
σεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσεως

2. Για τη θέση με κωδ. 10007, α) η εμπειρία στην ανάπτυξη βιοοικονομικών μοντέλων σε αλιευτικά δεδομένα, 
β) η εμπειρία στη χρήση προγραμματιστικού περιβάλλοντος & συναρτησιακής γλώσσας για στατιστική ανάλυση 
και γραφικά R και γ) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσεως.

3. Για τη θέση με κωδ. 10008, α) η εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά με τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε αντικείμενο σχετικό της αντίστοιχης θέσης, και β) η εμπειρία στην ανά-
πτυξη βάσης χαρτογραφικών δεδομένων και δεδομένων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων ποταμών.

4. Για τις θέσεις με κωδ. 10009, α) οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο 
της θέσεως και β) η εμπειρία στην οργάνωση ιχθυολογικών δειγματοληψιών εσωτερικών υδάτων με εξειδικευμένα 
εργαλεία δειγματοληψίας. Επιπροσθέτως για την μία (1) εκ των δύο (2) προκηρυσσομένων θέσεων, θα συνεκτιμη-
θεί και η γνώση χειρισμού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).

5. Για την θέση με κωδ. 10010 δεν απαιτούνται συνεκτιμώμενα προσόντα.
6. Για τη θέση με κωδ. 10011, α) η εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της R και β) η συμμετοχή σε 

πλόες τουλάχιστον 300 ημερών επί ερευνητικών ή αλιευτικών σκαφών
7. Για τη θέση με κωδ. 10012 α) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια 

σχετικές με το αντικείμενο της θέσης, β) η εμπειρία στη διαχείριση ΕΣΠΑ προγραμμάτων / έργων σχετικών με το 
αντικείμενο της θέσης, γ) η εμπειρία στον συντονισμό ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων σχετικών 
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με το αντικείμενο της θέσης, δ) η συμμετοχή σε διοικητικά όργανα επιστημονικών ενώσεων, και ε) εμπειρία σε 
ωκεανογραφικούς πλόες για εργασίες πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων. 

8. Για τη θέση με κωδ. 10013, α) η εμπειρία σε διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων κατά ISO 17025 και β) οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης, γ) εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες για 
εργασίες πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων.

9. Για τη θέση με κωδ. 10014, α) η εμπειρία στην ηλεκτρονική υποστήριξη, χειρισμό τομογράφων πυθμένα 
(seismic profi lers) και ηχοβολιστών πλευρικής σάρωσης (side scan sonars) μέσω συμμετοχής σε ωκεανογραφικούς 
ερευνητικούς πλόες, β) η εμπειρία στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων οπισθοσκέδασης καθώς και 
γεωφυσικών δεδομένων, γ) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικές με το αντικεί-
μενο της θέσης, δ) εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες για εργασίες πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών 
προγραμμάτων / έργων.

10. Για τη θέση με κωδ. 10015, α) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης, β) δί-
πλωμα ερασιτέχνη αυτοδύτη, γ) άδεια χειριστή ταχύπλοου, δ) εμπειρία με συμμετοχή σε ευρωπαϊκές υποδομές 
για θαλάσσια μετρητικά συστήματα και, ε) εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών έργων για ανάπτυξη συστημάτων 
μετρήσεων σε πλωτά μέσα

11. Για τη θέση με κωδ. 10016, α) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης σε διεθνή 
συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά με κριτές, β) δίπλωμα ερασιτέχνη αυτοδύτη 2ου επιπέδου (Δύτης Ανοικτής 
Θάλασσας), γ) άδεια χειριστή ταχύπλοου, δ) η εμπειρία στo συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων / έργων σχε-
τικών με το αντικείμενο της θέσης, ε) η εμπειρία στη διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας στην εκπαιδευτική 
κοινότητα που να αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα υλοποίησης και στ) εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες 
για εργασίες και μετρήσεις πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων.

12. Για τη θέση με κωδ. 10017, α) η εμπειρία σε διαδικασίες διαπίστευσης κατά ISO17025, β) η επεξεργασία 
αποτελεσμάτων και συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων σχετικές με το αντικείμενο της θέσης, γ) οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης, δ) η εμπειρία εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας παράκτιων 
υδάτων με βαση τα χημικά στοιχεία ποιότητας και ε) εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες για εργασίες πεδίου στα 
πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων.

13. Για τη θέση με κωδ. 10018, α) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και επιστημονικές εκθέσεις / αναρτήσεις σχετι-
κές με το αντικείμενο της θέσης, β) η εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και γ) η εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων καθώς και δ) η συμμετοχή για δειγματοληψία σε ωκεανογραφικούς πλόες.

14. Για τη θέση με κωδ. 10019, α) άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και επι-
στημονικές εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης και γ) εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες για εργασίες 
πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων.

15. Για τη θέση με κωδ. 10020, α) η εμπειρία σε διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων κατά ISO 17025, β) οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις και επιστημονικές εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης και γ) εμπειρία σε 
ωκεανογραφικούς πλόες για εργασίες πεδίου στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων /έργων.

16. Για τη θέση με κωδ. 10021, α) η εμπειρία στη χρήση και συντήρηση μηχανημάτων αλληλούχησης DNA νέας 
γενιάς Ιllumina και Nanopore και β) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης και γ) η συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

17. Για τη θέση με κωδ. 10022, α) η εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων γονοτύπησης μέσω αλληλούχησης νέας 
γενιάς, β) η εφαρμογή και διδασκαλία λογισμικού πληθυσμιακής γενετικής - γενωμικής και φυλογενετική ανάλυση 
και γ) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

18. Για τη θέση με κωδ. 10023, α)η εμπειρία στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την μελέτη των οικολογικών 
συνευρέσεων σε παράκτια οικοσυστήματα, β) πτυχίο Καταδύσεων 3ου επιπέδου (Dive Master) και γ) οι επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την θέση, 
που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

19. Για τη θέση με κωδ. 10024, α) η εμπειρία στη συντήρηση αγκυροβολίων και εγκατάσταση/διαχείριση βυθι-
ζόμενων ιχθυοκλωβών, και β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύε-
ται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

20. Για τη θέση με κωδ. 10025, α) η εμπειρία στη μελέτη της συμπεριφοράς ιχθυδίων μεσογειακών ειδών ψαριών 
και β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστη-
μονικού υπευθύνου.

21. Για τη θέση με κωδ. 10026, α) η εμπειρία σε βιοχημικές αναλύσεις ιχθύων και τροφών και β) η συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

22. Για τη θέση με κωδ. 10027, α) η εμπειρία στην ανάλυση αμινοξέων και β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προ-
γράμματα σχετικά με την θέση, που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

23. Για τη θέση με κωδ. 10028, α) οι γνώσεις στην εγκατάσταση και διαχείριση υποδομών φιλοξενίας και διάθε-
σης γεωχωρικών δεδομένων κυρίως με χρήση τεχνολογιών και προϊόντων ανοιχτού κώδικα, β) οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης και γ) η εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού ψηφιοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών.
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Γ. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ θα 
συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσης:

1. Για τη θέση με κωδ. 10029, α) η ικανότητα στη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας που να τεκμηριώνεται με 
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και β) η συμμετοχή στην άσκηση και εκπαίδευση φοιτητών 
και νέων επιστημόνων που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου της εκπονούμενης μελέτης.

2. Για τη θέση με κωδ. 10030, α) η ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμασιών, β) οι ανακοινώσεις ή/και δημοσιεύσεις 
σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, αντίστοιχα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμ-
ματα που να τεκμηριώνουν τα ανωτέρω και γ) η εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

3. Για τη θέση με κωδ. 10031, η εμπειρία στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών και στην διάχυση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή/και διε-
θνή συνέδρια, συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων που να αποδεικνύεται 
με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου.

4. Για τη θέση με κωδ. 10032, η εμπειρία στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών και στην διάχυση των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας μέσω ανακοινώσεων σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια, συμμετοχή στην άσκηση και εκ-
παίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και εμπειρία στην διαχείριση 
αντίστοιχων οικονομικών θεμάτων, στην προμήθεια αναλώσιμων και στην προετοιμασία παραδοτέων, εμπειρία 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας / διάγνωσης / τεχνολογίας προς τρίτους.

5. Για τη θέση με κωδ. 10033, α) η ικανότητα στη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας που να τεκμηριώνεται με 
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και β) η συμμετοχή στην άσκηση και εκπαίδευση φοιτητών και νέων επι-
στημόνων που να αποδεικνύεται με βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου της εκπονούμενης μελέτης.

6. Για τη θέση με κωδ. 10034, η ικανότητα στη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας και συμμετοχή στην άσκηση 
και εκπαίδευση φοιτητών, με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Για όλες τις ανωτέρω θέσεις με κωδ. 10001 έως 10004, 10006 έως 10008, 10012 έως 10018, 10021 έως 

10023 και 10028 έως 10034: όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική 
εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δε-
κτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. Στην περίπτωση αυτή που ο υποψήφιος συμμετέχει με οποιοδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την αντίστοιχη 

κατά περίπτωση επιστημονική εξειδίκευση για τις ανωτέρω θέσεις, πρέπει να δηλώσει τον κωδικό τίτλου 

116 στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
2. Η πρόσθετη εμπειρία που απαιτείται για τους κωδ. θέσης 10001 έως 10017 και 10019 έως 10034 είναι, κατ’ 

αρχήν, απαραίτητη για όλους τους υποψηφίους, που δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες θέσεις και προ-
σμετράται επιπλέον της 2ετούς εμπειρίας που αναφέρεται για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων καθώς 

και της 4ετούς εμπειρίας για τους υποψηφίους που συμμετέχουν με αυτήν και το βασικό τίτλο σπουδών 

τους.

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

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄ 175 

με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση 

των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του 
ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:

α) Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 
55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου Δ΄/Γ1 (Σ.Ε.).

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

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

και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο 

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



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1072 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:

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

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

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

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

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
(άρθρο 9 του ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία 
διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

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

4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊ-
κής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 
Έλληνες πολίτες.

5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, τίτλο 
ξένης γλώσσας, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημε-

ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψη-
φίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, 
δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο 
Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρώτου σταδίου κατά των αρχικών πινάκων κατάταξης. 
Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα 
κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια και αφετέρου να 
συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης/κα-
ταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι 
μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εντός της προα-
ναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις: α) εφόσον πρό-
κειται για τυπικό προσόν συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά του πίνακα αποκλειομένων της 
αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την οποία είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων) ή 
β) εφόσον πρόκειται για κριτήριο κατάταξης ή συνεκτιμώμενο προσόν, να προβούν στην υποβολή ένστασης προ-
κειμένου να αποδείξουν την κατοχή του κριτηρίου ή συνεκτιμώμενου προσόντος τους (περίπτωση κατά την οποία 
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.

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

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρ-
χών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέ-
σεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού 
τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1073Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021

κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 
που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρό-
νου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Για τους κατόχους τίτλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βασικός τίτλος σπουδών

- Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδι-
κότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Για τους κατόχους τίτλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

- Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντί-
στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-
ΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με:

• διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων θέσεων ή

• μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκη-
ρυσσόμενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου ή

• εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο γνωστικό 
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση 

σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων.
Επισημαίνεται ότι: α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο 

βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005, παρ. 1 του 

άρθρο 2 του π.δ. 50/2001).

β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκη-
ρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως 
τυπικό προσόν (παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001), με την επιφύλαξη της παρ. 1 της ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ του ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥ Α΄.

γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού 
ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγ-

γελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε 
συνδυασμό με τα προαναφερόμενα.

Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.
3. Πρόσθετη εμπειρία, η οποία ορίζεται, κατά περίπτωση, στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.
Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.
4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ  / 

ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.
Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης.
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρε-

σιών διαδικτύου καθώς και στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων, για τις θέσεις που 
απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά (όπου απαι-

τείται και ορίζεται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ).
Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.
- Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών 

Εργαστηρίων για τον κωδ. θέσης 10005.
- Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 

Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομί-
μων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου για τους κωδ. θέσης 10008 
και 10013.
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- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους κωδ. θέσης 
10014 και 10015.

- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 - Α΄ 177) για τους κωδ. Θέσεων 10001, 
10003, 10017, 10018 και 10034 (μόνο για τους Χημικούς).

Τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (περ. 1,2,3,6) αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Α΄ της προκήρυξης.

Από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμηθούν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά αναγράφονται 

ανά φορέα και θέση στην ενότητα 4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του παρόντος Κεφαλαίου. Τα εν λόγω 

προσόντα αποδεικνύονται κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και εάν αυτό δεν προβλέπεται, με 

οποιαδήποτε δικαιολογητικά δύναται να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Σημείωση: Τα ανωτέρω Ειδικά Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδι-
κτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.

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

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 24 Αυγού-

στου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το 
εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
τους στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα 

ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή-
λωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

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

ΙΙ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

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

2. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε-

κτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.
gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) 
σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει 
να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονι-

κού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοι-

πά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄. Αν δεν υποβλη-
θούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προ-

τιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντι-

κείμενα.
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Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης στις οποίες επιθυμεί 
να προσληφθεί.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο 
ή ειδικότητα ή κατά γνωστικό αντικείμενο σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, 
όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρ-

θρο 32 του ν. 4765/2021.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΕΠ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΤΙΤΛΟΙ (Α)

1
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται 
στην προκήρυξη 500

2
Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη 200

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

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)

4
Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό 
περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟ-
ΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» έως και 96 μήνες

8 ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ)

5 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 90

6 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 60

7 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 40

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Δ)

8 Συνέντευξη 800
Α. Οι μονάδες των κριτηρίων 1,2 και 3 υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

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

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

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

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

που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

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

αυτό περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕ-
ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» με 8 μονάδες ανά μήνα και έως και 96 μήνες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσης.

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης). 

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

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

νέντευξη βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 800 μόρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, από τριμε-
λείς ή πενταμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.

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

Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, ελέγχει τη συνδρο-
μή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη και αποκλεί-
ει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης. Ακολούθως αξιολογεί τα στοι-
χεία των φακέλων των λοιπών υποψηφίων και ειδικότερα τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, 
τη γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, την εμπειρία και το είδος αυτής και με αιτιολογημένη απόφασή 
της, κατατάσσει αυτούς σε πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο 
εκείνων των υποψηφίων, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον 
πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του 
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

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

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

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

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

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

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

Για τον τρόπο βαθμολόγησης της συνέντευξης και τη στάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης στο αντικείμενο 
της θέσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη 
και τα κατά τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις οριζόμενα. 

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

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

Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συντάσσει τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προ-
σληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμ-
βάνονται πλέον και οι υποψήφιοι οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες 
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

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

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

(www.asep.gr).
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Με την έν-

σταση δεν μπορούν να προβληθούν λόγοι που θα μπορούσαν να έχουν προβληθεί στο προηγούμενο στάδιο.
Και στις δύο φάσεις της διαδικασίας που επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω 

του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και στην διαδρομή Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Είσοδος 
Μέλους -> Επιλογή -> «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Για την ένσταση σε όποιο στάδιο της διαδικασίας υποβληθεί, απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20 €), άλ-

λως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά 
μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου -> Ανώτατο 

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

gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το 

αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση 
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
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Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων, η επιτροπή συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσλη-
πτέων, καθώς και τους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 
του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

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

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2190/1994 (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 58 του ν. 4765/2021), διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαι-
ολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν 
οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του 
μετά την πρόσληψη (παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 / Α΄ 224, που αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 
28 του ν. 4305/2014 / Α΄ 237).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανο-
μής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012). 
Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων 
διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από-
φασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 32 του ν. 4440/2016).

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

αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-

βολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν 
θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας ή Ανεξαρτήτων Αρχών, κατόπιν δι-
ορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία 
πενταετία από το διορισμό τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

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

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

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

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

ΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

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

Β΄ δικαιολογητικών, τα κάτωθι δικαιολογητικά, ο τρόπος επικύρωσης των οποίων ορίζεται στην ενότητα 10 του 
παρόντος παραρτήματος.

1. Για τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

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

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

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

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

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

Για τίτλους σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

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

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

Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψή-
φιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη 
υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυ-
τός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται 
από την προκήρυξη (παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση 
που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία 
προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκή-
ρυξη ως προσόντα διορισμού (ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από 
την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, πλην των 
ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

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

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

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

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

αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. (βλέπε Επισήμανση παρ. 2). 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.
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Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται 
ισοτιμία και αντιστοιχία.

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

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν 

με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδα-

πής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού 
ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από 
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». 

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

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

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

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

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

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

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

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

χιακής ή/και της διδακτορικής διατριβής μέχρι δύο σελίδες στην ελληνική γλώσσα. 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί-

τησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από 

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

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

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

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

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

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

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

καθώς και επίσημη μετάφρασή της (βλέπε Επισήμανση). 
Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται 

μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία 
του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην περίπτωση που 
ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3328/2005, παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001).

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, 

μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε 
συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρώτου σταδίου κατά των 
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αρχικών πινάκων κατάταξης. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής 
τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα 
ή κριτήρια και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών 
(πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο 
της πρωτοκολλημένης / καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύ-
νανται, όμως, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω 
προϋποθέσεις: α) εφόσον πρόκειται για τυπικό προσόν συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά 
του πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την οποία είναι εγγεγραμμένοι 
στον πίνακα αποκλειομένων) ή β) εφόσον πρόκειται για κριτήριο κατάταξης ή συνεκτιμώμενο προσόν, να προ-
βούν στην υποβολή ένστασης προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του κριτηρίου ή συνεκτιμώμενου προ-
σόντος τους (περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων). Σε αμφότερες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των 
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.

Εξαιρέσεις (τίτλοι / μεταπτυχιακά / διδακτορικά)

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτ-
λου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισο-

δυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 38/2010, 
οι οποίες χορηγήθηκαν από:

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

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

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

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

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊ-
κής 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 υπό 
στοιχεία Α4/5226/1987 (Β΄ 613) υπουργική απόφαση.

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

3. Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης δημοσίευσης ή επιστημονικής ανακοίνωσης (όπου απαιτείται, 
ΜΟΝΟ τις αναγκαίες σελίδες).

4. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά 

Α. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις ή άλλες επαγγελματικές άδειες (όπου απαιτείται)
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση) ή
- Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 

του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει) ή 
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών 

Εργαστηρίων (π.δ. 20/2017, Α΄ 34).
- Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 

Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομί-
μων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.
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Ειδικότερα, για τις εκδιδόμενες Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγου) ή 
Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωλόγου 
(ν. 3919/2011, όπως ισχύει), από τις οποίες δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτών οι υποψήφιοι πρέ-
πει να συνυποβάλουν σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης 
της άδειας ή βεβαίωσης. 

Β. Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά (όπου απαιτείται)
Για τους Χημικούς:
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 - Α΄ 177), η οποία ιδιότητα πρέπει να 

υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμ-
βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το 
νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι 
υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ή 
βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των 

αιτήσεων και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτών όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να 
αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση, που απαιτείται από 
την προκήρυξη. 

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

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμ-
βαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, των αντικειμένων 
που περιγράφονται ανά κωδικό θέσης στη στήλη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / 

ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.
Για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση εμπειρίας στο αντικείμενο που απαιτείται κατά περίπτωση για 

τις προκηρυσσόμενες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση των απαιτούμε-

νων από την προκήρυξη τίτλων σπουδών με τους οποίους ο υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική διαδι-

κασία (διδακτορικών ή μεταπτυχιακών ή βασικών τίτλων σπουδών). 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, 

ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προανα-

φερόμενα. 

Για τις θέσεις με κωδικό 10008 και 10013, η εμπειρία προσμετράται, πριν και μετά την απόκτηση της Βεβαίω-
σης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου 
ή της Βεβαίωσης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων 
Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ως εξής:

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29.6.2002 λαμβάνεται υπόψη ως 
εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ο χρόνος εμπειρίας 
που έχει διανυθεί από 30.6.2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια 

(π.δ. 344/2000, π.δ. 117/2001) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.
Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε πριν την 30.6.2002 και απέκτησαν άδεια σε μεταγενέ-

στερο χρόνο (μετά την 30.6.2002) και πάντως πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου 
να γίνει δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία πρέπει να δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση την χρονική 

διάρκεια της εμπειρίας τους. 
Για τις θέσεις με κωδικό 10014 και 10015, η εμπειρία προσμετράται μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγ-

γέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Για τις θέσεις με κωδικό 10001, 10003, 10017, 10018 και 10034, (μόνο για τους Χημικούς), η εμπειρία προσμε-

τράται μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 - Α΄ 177).
Για τη θέση με κωδικό 10005, η εμπειρία προσμετράται μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (π.δ. 20/2017, 
Α΄ 34, όπως ισχύει).

Ειδικότερα (κωδ. 10005): Με το π.δ. 20/3.3.2017 (Α΄ 34), έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του 
επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής 
των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος, κατ’ εξαίρεση, συνυπολογίζεται στη 

μετά την ανωτέρω βεβαίωση εμπειρία και η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέ-
σης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού 
διατάγματος, όπως ισχύει.
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Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας

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

Α. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 

διάρκεια και το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδό-
τη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, 
αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να υποβάλουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, 
από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας καθώς και οι υπηρεσι-
ακές μονάδες που διανύθηκε αυτή. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες ερ-

γασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, και 

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

Β. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών 

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

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική 

διάρκεια και το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδό-
τη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτι-
κά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 
τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας καθώς και οι 
υπηρεσιακές μονάδες που διανύθηκε αυτή. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες ερ-

γασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, και 

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

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

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

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

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

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(2) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να απο-
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική 
βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.

(3) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋ-
πηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που πα-

ρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο 
κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης. 

(4) Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον στο κράτος - μέλος δεν απαιτείται σχετική άδεια, 
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των αρμοδίων αρχών.
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Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία 
ενότητα του παρόντος (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - άρθρο 1 του ν. 4250/2014, Α΄ 74).

Ειδικές Περιπτώσεις 

(1) Δικαστική απόφαση 
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση, εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την 

οποία να προκύπτει το αντικείμενο της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 
(2) Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα 
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει:
Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) ή Βεβαίωση του 

επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η 
διάρκειά του, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία 
συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον 
απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη 
επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση. 

Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα 5 Α (1) ή Α (2) ή Β (1) ή Β (2) (τρόποι από-
δειξης της εμπειρίας). 

(3) Διδακτική εμπειρία 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και με-
ταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν: 

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργα-
σίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η 
διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής 
(ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδο-
μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαί-
ωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

(β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα 5 Α (1) ή Α (2) ή Β (1) ή Β (2) (τρόποι από-

δειξης της εμπειρίας). 
(4) Στρατιωτική θητεία 
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητεί-

ας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το αντικείμενο της εμπειρίας, τη χρονική διάρκειά της 
καθώς και τις μονάδες που διανύθηκε αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται 
μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.

(5) Προγράμματα STAGE 

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του 
Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 του άρθρου του 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. - Τοπική Υπηρε-
σία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος. 

Επισήμανση: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης: 

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ. 
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις 

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

• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία όπως ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πι-

στοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας 
σε μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 

• Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των 
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

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

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

7. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.

8. Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης, αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 
παρούσας προκήρυξης.

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

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

πληρέστερα οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επιλογής.

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

παϊκό βιογραφικό (Europass).

10. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (άρθρο 1 του ν. 4250/2014, Α΄ 74)

α) Της ημεδαπής

1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλο-
νται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσι-
ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεω-
τικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκεί-
ου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

3. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρω-
ση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

β) Της αλλοδαπής

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

2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

3. Ειδικώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέ-
ρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτεί-
ται μετάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄53).

4. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων 

σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
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οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα των τίτλων.
5. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί-

γραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
6. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρ-
θρο 1 του π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορ-
φή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξε-
τάσεις 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 γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώ-
σης 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 Α.Σ.Ε.Π., από τους οικείους φορείς, βε-
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
230

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19.11/2019)

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.) 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

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

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 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-MASTERY- και CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την από-
δειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL 
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 

31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
• GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International (Classic C2) 
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• C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- 
LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της άριστης γνώσης)

•Open College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEFR C2)
• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2

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

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 

ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 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 INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 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 COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certifi cate in ESOL 
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)

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

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 

31.8.2009)
• Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του 

Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή 
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολο-

γία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in ESOL International (Classic C1) 
• C1 - LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -

LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEFR C1)
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• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1

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

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19.11.2019)
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE 
VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 

INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.) 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- 

και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλο-
νται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυ-
ποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

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

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in ESOL 
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)

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

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 

31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του 

Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολο-

γία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certifi cate in ESOL International (Classic B2) 
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) 

και Β2 - LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2)
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• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Listening, 

Reading) (LanguageCert Test of English B2) 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

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

ή 

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

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

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

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του 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 πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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-Zertifi kat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 

του Ινστιτούτου Goethe.

 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο-
νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιν-
στιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)

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

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
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(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 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM 
(ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM 
(ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

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

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

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του 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).
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.

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

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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)
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(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 OFICIALES DE IDIOMAS). 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

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

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 Φι-
λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελ-
λάδα 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 Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

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

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογι-
κού 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 Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου 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).
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολο-
γικού 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 Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποι-

ητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) 
μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 
7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.
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Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - Α΄ 38)

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2/Β2) αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

Certifi cate of the Arabic Language Profi cient Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus»

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

Certifi cate of the Arabic Language Advanced Level - C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus»

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

Certifi cate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της 
Nablus»

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποι-
ητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) 
μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά 
την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 
πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται 
από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με 
την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω 
νόμου.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ-

ληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και 

ισπανική που αναγράφονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται με-

τάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53). Για τους ανωτέρω τίτλους όμως απαιτείται επικύρωση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας προκήρυξης. 

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 Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτη-

θεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσ-

σομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 της περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Η καλή γνώση της 
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 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 Παιδείας και Θρησκευμά-

των. 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 απο-
κτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

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

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέ-
πει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη-

ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

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

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με 
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 

και 40 της υπό στοιχεία 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2123).

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

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την υπό στοιχεία Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

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

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (υπό στοιχεία ΔΠ 

35945/28.7.2017 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 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 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007) 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την 

υπό στοιχεία Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή 
ΙΝΦΟΣΕΡΤ -I NFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) 
(Με την υπό στοιχεία 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 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

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

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (υπό στοιχεία ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (υπό στοιχεία ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (υπό στοιχεία ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (υπό στοιχεία ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (υπό στοιχεία ΔΠ/60239/5.12.2019 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιζ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS - EQcert - Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ-Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ Φορέας Πιστο-

ποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» (υπό στοιχεία ΔΠ/2997/17.2.2020 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ιη) «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό στοιχεία ΔΠ/30357/3.8.2020 

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιθ) «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο PROGRAMS QUALIFICA-

TION READ-PQR» (υπό στοιχεία ΔΠ/12126/12.4.2021 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

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

ECDL Core Certifi cate

ECDL Start Certifi cate

ECDL Progress Certifi cate

ECDL Profi le Certifi cate

ECDL Profi le Certifi cate (Offi  ce Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)

People Cert Computer Skills Level 1

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 Profi ciency

Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
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γ) Infotest

Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)

Microsoft Offi  ce Specialist (MOS)

Microsoft Offi  ce Specialist Expert (MOS Expert)

Infotest Certifi ed Basic User (ICBU) 

Infotest Microsoft Certifi ed Application Specialist

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

Certifi ed Computer User (CCU)

Certifi cation Profi ciency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic

Basic I.T. Core 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 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 Offi  ce 

Business Offi  ce 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»

Global Intermediate 

Global Intermediate A

Global Intermediate B

Global Intermediate C

Global Basic Offi  ce

Global Advanced Plus

Global Intermediate Express

Global Offi  ce Expert

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-

ΚΟΥ

Unicert Primary

Unicert Primary Διαθεματικό

Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)

Microsoft Offi  ce Specialist 

Infotest Certifi ed Basic User 

Microsoft Certifi ed Application Specialist

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO-Cert IT User

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»

Πληροφορικής / Certifi ed Computer User

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC

EXAMS CERT BASIC MS

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» 

STANDARD COMPUTER SKILLS
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STANDARD COMPUTER SKILLS FAST

EXCELLENT COMPUTER SKILLS

ιζ) EQcert - EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS 

EQcert BASIC 

EQcert BASIC - LV1

EQcert BASIC - LV2

ιη) UCERT 

STANDARD OFFICE USER

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

ιθ) PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR 

ELIC Professional Certifi cate 

ELIC Professional Certifi cate Plus 

ELIC Professional Certifi cate 360 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμέ-

νων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά 
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλ-
λα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προ-

κήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική 

περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, 

εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων 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 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 

Educational Services).

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

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

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

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημέ-
νους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημέ-
νους 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 άρθρου 12 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 
38 του ν. 4186/2013).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη-
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

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

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη 
γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με τις οποίες πιστοποι-
είται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα 
τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

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

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς 
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της 
αντιστοίχισης τους. 
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Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων (κωδ. προσθ. προσ. 

042) για τον κωδ. θέσης 10007 αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 
που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι περιλαμ-
βάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας 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)

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
- Επιστήμης Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής 
- Ψηφιακών Συστημάτων 
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής 
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
- Βιομηχανικής Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών 
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 
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- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. 
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i)  Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
 ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δι-

κτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορι-

κής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, 
ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις κατωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης 
προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον 
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά και 
ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος 
προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα και καταλαμ-
βάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται 
αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του 
άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007, της 
υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 και της υπ’ αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009 απόφασης) με την επι-

φύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α)

Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συνεπεία 
τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.

Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να 

ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 του άρθρο 12 
του ν. 3230/2004, Α΄ 44).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Α): 

α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της 

περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυ-

μεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, 
εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β)

Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επι-
τροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999, 
Α΄ 180). 

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Β): 

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)

(i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε συνεπεία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου γεγονότος τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύτη-

καν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό του-

λάχιστον 67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους 
υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 2768/1999, Α΄ 273, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3731/2008, Α΄ 263).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Γ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα 
και β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την υποπερίπτωση 

(i).

γ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα 
αμέσως μετά το σεισμό αυτόν ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια 
υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό 
(υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9.2.2009) και δ) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του 
σοβαρά τραυματισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο 
επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, για λόγους 
υγείας, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού 
μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

ε) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη 
άλλο άτομο της οικογένειας και

στ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο 
οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά και νο-
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σηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
67%, εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέ-
ρω θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τραυματισμένο στον 
οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Δ)

(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος 

στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό 

και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν 
ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκει-
ται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες 
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003, Α΄ 281). 

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/
31.5.2007 «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3200/2003», Β΄ 922).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Δ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, 
για την υποπερίπτωση (i).

β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο 
σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση (ii). 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαί-
ωμα διορισμού: 

- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση 
των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και 

- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 άλλο άτομο της οικογένειας. 
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το 

διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη 

της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχή-
ματος.

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Ε)

(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος 

που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό 

και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν 
ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκει-
ται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες 
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78 του ν. 3659/2008, Α΄ 77).

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσί-
δικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/
οικ.15653/10.6.2008 «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 - (Α΄ 77)», ΦΕΚ 
1112/13.6.2008).

Για την απόδειξη της περίπτωσης (Ε): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, 
για την υποπερίπτωση (i).

β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο 
σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση (ii). 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαί-
ωμα διορισμού: 

- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη 

κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 άλλο άτομο της οικογένειας. 
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δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το 
διορισμό.

ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη 
της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχή-
ματος.

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΣΤ)

Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απεβίωσε συ-

νεπεία του εργατικού ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλί-

ου 2008 (άρθρο 22 του ν. 3709/2008, Α΄ 213 και υπ’ αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009 απόφαση).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (ΣΤ): 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη 

της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα εξαιτίας του εργατικού ατυχήματος.
γ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή του Λιμενικού Σώματος από την οποία να 

προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία του εν λόγω ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
Περάματος την 24η Ιουλίου 2008.

Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις κατά την ημέρα λήξεως 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης οφεί-
λουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο φορέα κατά το χρόνο διορισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Ε/2021, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., στη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται 
επανεγγραφή. 

Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Εγγραφή / Είσοδος Μέλους», και στη συνέχεια εγγράφονται επιλέγοντας έναν από 
τους δύο παρακάτω τρόπους:

• Εγγραφή Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα) 
ή

• Εγγραφή Χρήστη μέσω φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας συμπληρώνονται από τους υπο-
ψήφιους)

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

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Εγγραφή / Είσοδος Μέλους», χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσής τους ή «Συν-
δεθείτε με κωδικούς Taxisnet».

Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων σύνδεσης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονι-
κές Υπηρεσίες > Ξέχασα τον κωδικό μου». 

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

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

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

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

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

• Από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση», να δημιουργήσουν ηλεκτρονική αίτηση 
επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».

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

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

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός 

πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζονται 
στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

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

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι υποψήφιοι αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, 
στις οποίες επιθυμούν να προσληφθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

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

χες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο «ΘΕΣΕΙΣ / ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛ-

ΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα 
κριτήρια αυτά.
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• Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, εμπειρία) αποτελεί και απαραίτητο πρόσθετο προσόν 
που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προ-
κήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ /

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

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

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

ών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρο-
νικά οδηγίες.

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη 
διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη την ηλε-
κτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης 
για την εν λόγω προκήρυξη 5Ε/2021 στην ταχυδρομική διεύθυνση [Α.Σ.Ε.Π. Προκήρυξη 5Ε/2021 Τ.Θ. 14308 

Αθήνα Τ.Κ. 11510].





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1104 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021

*10000381907210056*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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