
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. 471.1/35/751408 
Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντι-

κειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγη-

σης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτι-

κών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» ως ισχύει.

(2) Του ν. 3051/2002 άρθρο 10 παρ. 11 «Συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση 
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», ως ισχύει.

(3) Του άρθρου 168 παρ.  3 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύει.

(4) Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφορι-
ών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), ως ισχύει, ιδίως των άρ-
θρων 10 και 11Α.

(5) Του άρθρου μόνο του ν. 3817/2010 «Κύρωση 
της από 13.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη" (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 16).

(6) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατά-
ξεις», ως ισχύει (Α΄ 112).

(7) Του άρθρου 46 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

(8) Του π.δ. 611/1977 «Υπαλληλικός Κώδιξ».
(9) Του π.δ. 29/2001 «Επέκταση Εφαρμογής συγκε-

κριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/

1999) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση 
νέων κλάδων μονίμου προσωπικού» (Α΄ 26).

(10) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ως ισχύει.

(11) Του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών» (Ε.Υ.Π.) (Α΄ 2), ως ισχύει, ιδίως του 
άρθρου 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 48 παρ. 1 του 
π.δ. 126/2009.

(12) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159).

(13) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

(14) Του ν. 4588/2019 «Κύρωση της Τελικής Συμφω-
νίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγρά-
φονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη 
της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών» (Α΄9).

β. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύ-
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κα-
τάργησή τους.

γ. Την Φ120/01/510313/Α.Σχ.94/5.1.2018 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κύρωση του Εθνικού 
Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)».

δ. Το αριθμ. 002.3/1/653587/Σχ.214/29.3.2018 ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών με τα οποίο ζητήθηκε η πλήρωση τριακοσίων 
δύο (302) θέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ε. Την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/11.9.2018/
σχετ. ΕΜΠ 227/18/3.10.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από-
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 
33/2006 ΠΥΣ, με την οποία εγκρίνεται η πλήρωση τρι-
ακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού της Ε.Υ.Π.

στ. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/66/οικ.47165/12.12.2018 απόφα-
ση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός 
ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της Εθνι-
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών» (ΦΕΚ 5811/Β΄/24.12.2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ζ. Την 471.1/37/751409/7.2.2019 απόφαση «Περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των δικαιολογη-
τικών».

η. Την 471.1/36/751411/7.2.2019 απόφαση «Περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού».
θ. Την 471.1/38/751410/7.2.2019 απόφαση «Περί συγκρότησης Τριμελών Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών».
ι. Το αριθμ. 2/31972/ΔΠΓΚ/20.4.2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο γνωστοποιείται 

η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσλη-
φθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

ια. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 842/2/750792 απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αποζημίωσης Μελών και Λοιπών Προσώπων που μετέχουν 
στις Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών», προκαλείται πρόσθετη ετήσια 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000  €), η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(Ε.Υ.Π.), (Ε.Φ.1011 601000000 ΚΑ 2420910001).

Προκηρύσσουμε

1. Την πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσό-
ντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/
11.9.2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3.10.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.  1 της 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών με εισαγωγικό βαθ-

μό τον «Δ»

ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» 

στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον 

«Δ»

η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών με εισαγωγικό βαθ-

μό τον «Δ»

ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» 

ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ».

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 

της Μονάδων.

2. Γενικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη:
(1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β. Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθη-

κόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που 
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 

210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1 Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 

των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). 
ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

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

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

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

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

γ. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε 

κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:
(1) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, 
ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, ανυποταξία, λιποταξία, οποιοδήποτε έγκλημα κατά του πολιτεύ-
ματος, κατά της χώρας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παράβαση της νομοθεσίας περί 
ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, 
παραβάσεις του νόμου περί δίωξης οργανωμένου εγκλήματος (ν. 2929/2001) καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(2) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατά άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 
43 ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης δ.(1), έστω και αν το αδίκημα 
αυτό έχει παραγραφεί.

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

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

(5) 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 εκτός αν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ε. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφη-
θεί ως Έλληνες πολίτες.

Για τους εν λόγω πολίτες απαιτείται Βεβαίωση ότι δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοια υποχρέωση.
στ. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας) όπως και τα απαιτούμε-

να πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας / αντιστοιχίας των πτυχίων τους - εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν 
στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Επισήμανση: Η μη απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στις γ, δ και ε παραγράφους συνεπάγεται 

την αυτόματη διαγραφή των υποψηφίων από τον Πίνακα Διοριστέων και την κλήση ισάριθμων υποψηφίων 

βάσει εγγραφής τους από τον Πίνακα Επιλαχόντων.

3. Ειδικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για 

συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατά Κατηγορία και Κλάδο:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

α. Για τις οκτώ ( 8) θέσεις του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή 
Δημόσιας Διοίκησης ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης 
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Νομικής ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επι-
στήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, 
ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Δημόσιο Δίκαιο
Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική 
Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δίκαιο και Οικονομικά
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δημόσια Ελεγκτική 
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων
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(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες:

Γαλλική, Γερμανική γλώσσα σε άριστο επίπεδο.
Οι ανωτέρω γλώσσες μοριοδοτούνται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου του αιτούμε-

νου επιπέδου γνώσης.

(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-
κτύου.

β. Για τις πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, 
ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Διεθνές Δίκαιο 
Διεθνείς Σχέσεις
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση 
Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας 
Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων 
Μεσογειακές Σπουδές
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
Πολιτική και Οικονομία της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία 
Τουρκολογία
(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες:

Γαλλική, Γερμανική σε άριστο επίπεδο
Αραβική, Ρωσική, Κινεζική, Τουρκική, σε πολύ καλό επίπεδο
Οι ανωτέρω γλώσσες μοριοδοτούνται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου ή ανώτερου 

του αιτούμενου επιπέδου γνώσης.

(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
γ. Για τις εξήντα ( 60) θέσεις του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επι-
στήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολο-
γίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μη-
χανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλε-
κτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχα-
νικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, 
ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Πληροφοριακά Συστήματα 
Επικοινωνίες και Δίκτυα 
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής 
Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη Λογισμικού - Εφαρμογών
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
(3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ. Για τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών οι οποίες ανα-

λύονται, ως ακολούθως:

- Αγγλικής πέντε (5)

- Γαλλικής τέσσερις (4)

- Γερμανικής τρεις (3)

- Ισπανικής δύο (2)

- Ιταλικής δύο (2)
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- Αραβικής πέντε (5)

- Βουλγαρικής τρεις (3)

- Εβραϊκής δύο (2)

- Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) τέσσερις (4)

- Ρωσικής τρεις (3)

- Τουρκικής είκοσι τρεις (23)

(1) Για τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική πτυχίο τμήματος ξένων γλωσσών, μετά-
φρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή πτυχίο τμήματος ξένης γλώσσας και φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο 
τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(2) Για τις λοιπές γλώσσες, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της ξένης γλώσσας ή επαγγελματική απα-
σχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή 

στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα
(3) Μοριοδοτούμενες γλώσσες:

- Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική σε άριστο επίπεδο

- Αραβική, Βουλγαρική, Μακεδονική (νοτιοσλαβική), Κινεζική, Ρωσική, Τουρκική σε πολύ καλό επίπεδο.

Οι ανωτέρω γλώσσες μοριοδοτούνται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου ή ανώτερου 

του αιτούμενου επιπέδου γνώσης.

(4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
(5) Η επαγγελματική απασχόληση, η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει 

διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα η οποία θα αποδεικνύεται:
(α) Επαγγελματική και διδακτική απασχόληση:
1/ Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

- Με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
- Με βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.
2/ Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
- Με μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 

διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.
3/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο επάγ-

γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος 

της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(β) Παραμονή για λόγους σπουδών στην αλλοδαπή:

- Με βεβαίωση του αρμόδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος σπου-
δών στην αλλοδαπή.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση ή πα-

ραμονή για λόγους σπουδών στο εξωτερικό, θα συνοδεύονται εκτός από ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνι-

κή γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4250/2014, άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014.

ε. Για τις δύο ( 2) θέσεις του κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, 
ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Οργανωσιακή Εργασιακή Ψυχολογία 
Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία 
Συμβουλευτική Ψυχολογία 
Κοινωνική Ψυχολογία
(3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
(4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Μοριοδοτούμενη ξένη γλώσσα:

Γαλλική σε άριστο επίπεδο.
Η ανωτέρω γλώσσα μοριοδοτείται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου του αιτούμενου 

επιπέδου γνώσης
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(5) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-
κτύου.

(6) Τριετή εμπειρία στο αντικείμενο μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου  σπουδών, με τον οποίο ο υπο-

ψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και τη λήψη  της άδειας επαγγέλματος Ψυχολόγου.
(α) Η άδεια να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο διορισμού, πρέπει 

δε να αποδεικνύεται πότε ακριβώς την απέκτησε ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο 
της εμπειρίας από τη λήψη αυτής.

(β) Η εμπειρία στην ημεδαπή αποδεικνύεται:

1/ Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

- Με Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης.

- Με Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπει-
ρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπει-
ρίας.

2/ Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης.

- Με μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή με δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρο-
νική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3/ Η εμπειρία στην αλλοδαπή αποδεικνύεται:

Για εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος προσκομίζει:
α/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμέ-

νο επάγγελμα ή συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

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

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

β/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμέ-

νο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

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

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

4/ Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδει-
κνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό συνο-

δεύονται εκτός από ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγό-

ρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4250/2014, 

άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014.

5/ Στρατιωτική θητεία

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

6/ Προγράμματα STAGE

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

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται επίσης και η απασχόληση με Σύμβαση Έργου, σε φορείς του Δημοσίου.
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-

μού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
7/ Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχε-
θείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
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8/ Επισημάνσεις σχετικά με την εμπειρία:

- Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υπο-
ψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

- Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγμα-
τοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του 25.

- Για τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ π.χ. Ο.Α.Ε.Ε. όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα 
σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της 
εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

στ. Για τις είκοσι (20) θέσεις του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληρο-
φορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστη-
μάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπλη-
ροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών 
Πληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ζ. Για τις δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Γραφίστες:

(1) Πτυχίο ή δίπλωμα Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλω-
μα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-

κτύου.
η. Για τις τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

(1) Ειδικότητα Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού θέση μία (1)

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανικών Ενεργειακής Τε-
χνολογίας ΤΕ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ Τάξεως ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τε-
χνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Α΄ Τάξης.

(γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-

κτύου.
(2) Ειδικότητα Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού θέσεις δύο (2):

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
(γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-

κτύου.
θ. Για τις εξήντα μία (61) θέσεις του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών οι οποίες ανα-

λύονται, κατά θέσεις, ως ακολούθως:

- Αλβανικής εννέα (9)

- Αραβικής δέκα τέσσερις (14)

- Εβραϊκής δύο (2)

- Κινεζικής τέσσερις (4)

- Ρωσικής δύο (2)

- Τουρκικής είκοσι οκτώ (28)

- Φαρσί δύο (2)

(1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο Σχολικής Μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(2) Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών στην 

αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
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(3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδι-
κτύου.

(4) Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέ-
πει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα και θα αποδεικνύεται:

(α) Για την επαγγελματική και διδακτική απασχόληση:

1/ Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

- Με Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης.

- Με Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.
2/ Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης

- Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.

3/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

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

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

(β) Για την παραμονή για λόγους σπουδών στην αλλοδαπή:

- Με Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα από τη οποία θα προκύπτει ο χρόνος σπουδών στην αλλοδαπή.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, 

θα συνοδεύονται εκτός από ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ν. 4250/2014, άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014.

ι. Για τις τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών:

(1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Α΄ Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Β΄ Εκπαιδευ-
τή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο 
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Απολυτήριο τίτλο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας 
Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών 
και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή 
ν. 3475/2006 ειδικότητας Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΣΕΚ ή 
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολι-
κής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

(2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D΄ κατηγορίας [π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)].
(3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας μεταφοράς επιβατών, για την κατοχή του οποίου απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου

είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία 
που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτείται από την προκήρυξη.

(4) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

(5) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(6) Διετή εμπειρία μετά τη λήψη της επαγγελματικής άδειας, σε οδήγηση επιβατικών οχημάτων που μπο-

ρούν να μεταφέρουν πλέον των εννέα (9) επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού που θα αποδει-

κνύεται:

1/ Στην ημεδαπή:

α/ Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

- Με Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης.

- Με Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπει-
ρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας.
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β/ Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Με βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης.

- Με μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή με δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρο-
νική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2/ Στην αλλοδαπή:

α/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

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

- Με Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή 
μεικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης του ενδιαφερομένου.

β/ Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

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

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

3/ Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδει-
κνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό συνο-

δεύονται εκτός από ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγό-

ρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4250/2014, 

άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014.

(δ) Στρατιωτική θητεία

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

(ε) Προγράμματα STAGE

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

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται επίσης και η απασχόληση με Σύμβαση Έργου, σε φορείς του Δημοσίου.
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-

μού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
(στ) Δικαστική απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχε-
θείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

(ζ) Επισημάνσεις σχετικά με την εμπειρία:

- Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υπο-
ψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

- Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγμα-
τοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του 25.

- Για τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ π.χ. Ο.Α.Ε.Ε. όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα 
σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της 
εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

- Τονίζεται ότι όπου από την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, 
κατά περίπτωση εμπειρία.

ια. Για τις τριάντα τρεις (33) θέσεις του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων:

(1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
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(2) Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(3) Υπηρέτηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα Υποβρύχιου Καταστροφέα, 

Καταδρομέα, Αλεξιπτωτιστή, Πεζοναύτη έως και την απόλυσή τους από αυτές ή στην Προεδρική Φρουρά. 

Για την εν λόγω υπηρέτηση απαιτείται Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών στην οποία θα εμφαίνεται το 

χρονικό διάστημα.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης Αί-
τησης  - Υπεύθυνης δήλωσης. Το υπόδειγμα της αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης θα βρίσκεται αναρτημένο από 
19/2 στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr, στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr): http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_co

ntent&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang= και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙ-
Ογραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

H Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά:

(1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρισίμων σελίδων 
του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

(2) Φωτοαντίγραφο εκτυπωμένου ηλεκτρονικού παράβολου τριών (3) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για 
την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού παραβόλου / πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, 
οι υποψήφιοι πρέπει πριν την υποβολή της αίτησής τους να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλε-
κτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.(www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e- παράβολο 
επιλέγοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

- στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
- στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή αίτησης συμμετοχής
- στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή σε διαδικασία διαγωνισμού
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα το ποσό των τριών (3) ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί στην πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την ημερο-

μηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος απο-

κλείεται από την διαγωνιστική διαδικασία.

(3) Για τους πολιτογραφηθέντες, πράξη πολιτογράφησης αρμόδιας αρχής, πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντι-
στοίχου επιπέδου για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

(4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Λυκεί-
ου), φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών καθώς και φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων και πιστοποιητικών γνώσης 
Η/Υ.

(5) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης του ΔΙ-
ΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία ή και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

(6) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε. 
για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.

(7) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης αλ-
λοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και για τίτλους σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάτα-
ξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

(8) Φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος / άδειας οδήγησης / Βεβαίωσης εγγραφής 
στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου / Πιστοποιητικού Επαγγελμα-
τικής Ικανότητας / Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού.

(9) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα / Βεβαίωση Εργοδότη / Βεβαίωση Αρμόδιου Φορέα για το χρόνο παραμονής 
στην αλλοδαπή για σπουδές ή για επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση.

(10) Βεβαίωση υπηρέτησης στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.
(11) Βεβαίωση ισχύος της άδειας οδήγησης που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή καθώς επίσης και Βεβαίωση 

αντιστοιχίας της με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής.
β. Επισημάνσεις:

Kάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση / αιτήσεις για Κλάδο / Κλάδους μίας μόνο Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 

ή ΔΕ της παρούσας προκήρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, για Κλάδους διαφορετικών 

Κατηγοριών συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλλει αιτήσεις για διαφορετικούς Κλάδους της αυτής Κατηγορίας ή 

για διαφορετικές γλώσσες των ιδίων κλάδων π.χ. ΠΕ7 Αγγλικής / ΠΕ7 Γαλλικής, θα πρέπει να υποβάλλει για 

κάθε κλάδο ή για κάθε γλώσσα ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
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δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται κατά περίπτωση ανωτέρω, σε ξεχωριστό φάκελο σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας.

- Για την συμμετοχή υποψηφίου στον διαγωνισμό είτε με μία αίτηση είτε με περισσότερες, καταβάλλεται 

μέχρι την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων παράβολο τριών (3) ευρώ. Σε περιπτώσεις υπο-

βολής περισσοτέρων αιτήσεων ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει σε κάθε αίτηση τον αριθμό του ηλε-

κτρονικού παραβόλου και να επισυνάπτει φωτοαντίγραφο του εκτυπωμένου ηλεκτρονικού παραβόλου.

- Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμε-

νων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 

γίνονται δεκτές.

- Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τα επισυναπτόμενα δικαιο-

λογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

- Εάν οι υποψήφιοι δεν επισυνάπτουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αποκλείονται από 

την διαγωνιστική διαδικασία.

- Συμπλήρωση ή αντικατάσταση δικαιολογητικών καθώς επίσης και τροποποίηση ή αντικατάσταση αίτη-

σης επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

βα. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση δικαιολογητικών

Στην περίπτωση συμπλήρωσης ή αντικατάστασης δικαιολογητικών ο υποψήφιος υποβάλλει την αρχικά 

υποβληθείσα εκτυπωμένη και συμπληρωμένη με ηλεκτρονικό τρόπο Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, συμπλη-

ρώνοντας και την ένδειξη Συμπλήρωση / Αντικατάσταση Δικαιολογητικών. Η εν λόγω Αίτηση - Υπεύθυνη 

δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και με αυτήν υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά που δεν έχουν 

αποσταλεί με την αρχική ή που έχουν αποσταλεί αλλά χρήζουν αντικατάστασης ή συμπλήρωσης.

ββ. Τροποποίηση ή αντικατάσταση αίτησης

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ο υποψήφιος θελήσει να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει μόνο 

την αρχικά υποβληθείσα αίτηση, υποβάλει εκ νέου Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση την οποία συμπληρώνει με 

ηλεκτρονικό τρόπο με την ένδειξη Αντικατάσταση αίτησης. Η εν λόγω αίτηση φέρει πρωτότυπη υπογραφή 

και ακυρώνει την αρχικώς υποβληθείσα και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία. Τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με την αρχική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση παραμένουν σε ισχύ, εφόσον 

δεν χρήζουν αντικατάστασης ή συμπλήρωσης.

γ. Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο 
μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο Κλάδος της επιδιωκόμενης θέσης (π.χ. ΠΕ1 ή ΤΕ3 ή ΔΕ7) στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. 

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ… 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…..

Ταχυδρομική Θυρίδα

14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

δ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και 

λήγει την 12η Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
ε. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα αποσταλούν από τους υποψηφίους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερο-

μηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών) δεν λαμβάνονται υπόψη 
και αποκλείονται οι υποψήφιοι από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.

Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο 
παράβολο.

στ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποτυπωθούν σε οπτικοηλεκτρονικό σαρωτή ( scanner) και θα διατη-
ρηθούν για τρία χρόνια, εκτός αν εκκρεμεί σχετική δίκη. Τα γραπτά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων όλων των 
υποψηφίων θα διατηρηθούν για τρία χρόνια και μετά θα καταστραφούν, εκτός αν εκκρεμεί σχετική δίκη.

5. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ

α/1 Τίτλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Στον τίτλο σπουδών 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.
Για τους τίτλους της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα 

Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, οι υποψήφιοι που διαθέ-
τουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται 
να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
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μίου (Ε.Α.Π.), περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό 
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή 
ή δεν αναφέρεται σε αυτή το συγκεκριμένο σύμφωνα με την προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος 
τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που 
διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην προκήρυξη υποχρεούνται να 
προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε 
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρ-

κεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί 
η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, 
ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους 

δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα 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 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την προβλεπόμενη ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία 
του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 
τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθ-

μολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 

απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

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

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

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

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

της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες 

θέσεις.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

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

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

α/2 Τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Στον τίτλο σπουδών να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός του βαθμού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. 
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως 
και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή τον Εθνικό Οργανισμό 
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Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και η οποία δεν ισχύει αυτοτε-
λώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. 
ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προ-
κύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση των 
ανωτέρω φορέων από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετά-
σεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. 

Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο 
αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτε-
λώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαί-
ωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εικοσάβαθμη κλίμακα.

α/3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι (ΠΕ, ΤΕ)

Οι υποψήφιοι που κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, 
αποκτηθέντα μετά το βασικό τίτλο σπουδών, προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχια-
κού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το απαιτούμενο από την προκή-

ρυξη γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (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 απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, 

καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε-
ται 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.

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

- το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 ( ανα-
γνώριση επαγγελματικών προσόντων / αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ).

- 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, σύμφωνα με την οδηγία 89/84/ΕΟΚ/του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων)

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

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 βαθμο-

λογική αντιστοιχία του τίτλου από τον αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συ-
μπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελμα-
τικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον απαιτείται από το νόμο έγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγ-
γελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής.
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β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 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 
ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο « Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27.9.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνο-
νται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 

γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου-

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

αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

γ. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστο-
ποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

δ. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλ. έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη-
γόρο 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 λυκείου που 
φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κ.λπ.).

ε. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες

Η ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία 
ή από το Λιχτενστάϊν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012 όπως ισχύει (παρ. 6 άρθρο τρίτο 
ν. 4383/2016 - Α΄ 72). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλ-

λοδαπής (εκτός Κρατών - Μελών ΕΕ) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία 
που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτείται από την προκήρυξη.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή θα γίνει με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσό-
ντων ως ακολούθως:

α. Καταρχήν ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, η πληρότητα των δικαιολογητικών και προϋποθέ-
σεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των δικαι-
ολογητικών και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρονται όσοι ορθώς και εμπροθέσμως υπέβαλαν αιτήσεις 
και δικαιολογητικά καθώς και αυτοί, τα δικαιολογητικά των οποίων δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις και 
όρους της προκήρυξης, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία.

β. Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μετά τη διαβίβαση σε αυτή του ως άνω πρακτικού συντάσσει:
(1) Αλφαβητικό Πίνακα Αποκλειομένων, κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, με τα στοιχεία των υποψη-

φίων τα δικαιολογητικά των οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της παρούσας 
προκήρυξης αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό και

(2) Αλφαβητικό Πίνακα Συμμετεχόντων Υποψηφίων στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία κατά Κατηγο-
ρία, Κλάδο και Ειδικότητα με τα στοιχεία των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.

γ. Όσοι υποψήφιοι, συμπεριλαμβάνονται στον Αλφαβητικό Πίνακα Αποκλειομένων της Τριμελούς Επιτροπής 
Επιλογής Προσωπικού θα ενημερωθούν για τον αποκλεισμό τους με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 

και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr καθώς και με ανάρτηση, εντός της ίδιας 
ημέρας, σχετικής ανακοίνωσης της ΕΥΠ, περί κατάρτισης πινάκων Αποκλειομένων - Συμμετεχόντων, στην 
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ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr, τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
(www.yptp.gr): 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang=

και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: 
http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

Η ως άνω διαδικασία αποτελεί την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

δ. Οι αποκλειόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισμού τους, εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ενημέρωσής τους και της ανάρτησης της ανακοί-

νωσης της Ε.Υ.Π. Η ένσταση περιέχει συγκεκριμένους λόγους και γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής, 
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ …..

Ταχυδρομική Θυρίδα: 14389 

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Στην ένσταση επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο εκτυπωμένου ηλεκτρονικού παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 
ευρώ), το αντίτιμο του οποίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστα-
σης, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος επιλέγει στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο 
στα πεδία Κατηγορία Παραβόλου και Τύπος Παραβόλου: Υποβολή ένστασης. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει 
αποδεκτή το παράβολο επιστρέφεται σε αυτόν που το κατέβαλε.

Επί της ανωτέρω ένστασης αποφαίνεται εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης, 
η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία εφόσον απαιτηθεί προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις και 
ενημερώνει με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το 

e-mail aitisi@nis.gr σε κάθε περίπτωση, σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
ε. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μοριοδοτεί τα αντικειμενικά κριτήρια των υποψηφίων και 

καταρτίζει Προσωρινούς Πίνακες Μοριοδότησης ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά 
συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων.

Τα αντικειμενικά κριτήρια - προσόντα που μοριοδοτούνται και η βαθμολόγησή τους εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ «Α» της παρούσας.

στ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρο-

νικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr για την σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Μοριο-
δότησης και τα μόρια που έχουν λάβει, καθώς και με ανάρτηση, εντός της ίδιας ημέρας, σχετικής ανακοίνωσης 
της ΕΥΠ περί κατάρτισης προσωρινών πινάκων Μοριοδότησης, στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr τον 
υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr): http://www.mopocp.

gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang= και στην ηλεκτρονική 
έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.

gr/?cat=79

Η ως άνω διαδικασία αποτελεί την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κατά του Πίνακα μοριοδότησης δύνανται να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριών (3) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της ενημέρωσής τους και της ανάρτησης της ανακοί-

νωσης της Ε.Υ.Π. Η αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους και γίνεται με αποστολή 
συστημένης επιστολής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…

Ταχυδρομική Θυρίδα: 14389 

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Επί της ανωτέρω αίτησης αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, η Τριμελής 
Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, προβαίνει εφόσον απαιτηθεί, στις ανα-
γκαίες διορθώσεις του Πίνακα και ενημερώνει με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr σε κάθε περίπτωση, σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
ζ. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, οριστικοποιεί τους Πίνακες Μοριοδότησης ανά Κατηγορία, 

Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των 
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επιμέρους κριτηρίων και ενημερώνει με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 τους υποψηφίους ότι θα 
λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

Εν συνεχεία με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr στις ηλεκτρονικές τους διευ-
θύνσεις καλεί:

- Αριθμό υποψηφίων αυξημένο τουλάχιστον στο πενταπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων των 
Κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ7 (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής), ΠΕ9, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ6, ΔΕ9 και 
ΔΕ11, προστιθεμένων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.

- Το σύνολο των υποψηφίων των Κλάδων ΠΕ7 (Αραβικής, Βουλγαρικής, Εβραϊκής, Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής), 
Ρωσικής, Τουρκικής) και ΔΕ7 (Αλβανικής, Αραβικής, Εβραϊκής, Κινεζικής, Ρωσικής, Τουρκικής και Φαρσί)

Να συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις ενημερώνοντας τους για τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής αυτών.
η. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων θα γίνουν με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι 

απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά απαντητικά φύλλα. Οι εξετάσεις αποσκοπούν στη διακρίβωση:
- Των βασικών νοητικών δεξιοτήτων, της ικανότητας κατανόησης γραπτού λόγου, της κριτικής ικανότητας, της 

επεξεργασίας πληροφοριών, της ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης, της γνώσης θεμάτων γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος και επικαιρότητας καθώς και ειδικότερων γνωστικών αντικειμένων και

- Του βαθμού γνώσης ξένης γλώσσας.
Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων των Κλάδων ΠΕ7 και ΔΕ7 Μεταφραστών- Διερμηνέων-Ακροατών στην ξένη 

γλώσσα θα περιλαμβάνει επιπλέον και μετάφραση κειμένου από και προς την ξένη γλώσσα.
θ. Ακολούθως η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει:
(1) Αλφαβητικούς Πίνακες Επιτυχόντων της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων ανά Κατηγορία, Κλάδο και 

Ειδικότητα όπου αναγράφονται έναντι εκάστου υποψηφίου, ο βαθμός κατά εξεταστικό αντικείμενο και το άθροι-
σμά τους.

(2) Αλφαβητικούς Πίνακες Αποτυχόντων της προαναφερθείσας διαδικασίας κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδι-
κότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου ο βαθμός κατά εξεταστικό αντικείμενο ή η 
ένδειξη «απέτυχε» και ο λόγος αποτυχίας του.

ι. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων καλούνται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
Προσωπικού με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από 

το e-mail aitisi@nis.gr να λάβουν μέρος στην προφορική εξέταση της ξένης γλώσσας.
ια. Ακολούθως η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει:
(1) Αλφαβητικούς Πίνακες Επιτυχόντων της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης στη ξένη γλώσσα ανά Κα-

τηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα όπου αναγράφεται έναντι εκάστου υποψηφίου, η βαθμολογία του.
(2) Αλφαβητικούς Πίνακες Αποτυχόντων της προαναφερθείσας διαδικασίας κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδι-

κότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου ο βαθμός του ή η ένδειξη «απέτυχε» και ο 
λόγος αποτυχίας του.

ιβ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων καλούνται από την Τριμελή Επιτροπή επιλογής 
Προσωπικού με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το 

e-mail aitisi@nis.gr να λάβουν μέρος στην προφορική εξέταση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
ιγ. Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού συντάσσει:
(1) Αλφαβητικούς Πίνακες Επιτυχόντων της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης σε θέματα γενικότερου εν-

διαφέροντος ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα όπου αναγράφεται έναντι εκάστου υποψηφίου, η βαθμολογία 
του.

(2) Αλφαβητικούς Πίνακες Αποτυχόντων της προαναφερθείσας διαδικασίας κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδι-
κότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου ο βαθμός του ή η ένδειξη «απέτυχε» και ο 
λόγος αποτυχίας του.

ιδ. Ακολούθως η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού:

(1) Συντάσσει Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα 
βάσει της συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από το άθροισμα του αποτελέσματος της διαδικασίας των 
γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της μοριοδότησης των αντικειμενικών κριτηρίων των υποψηφίων. Η συ-
νολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι του δεύτερου δεκαδικού της μονάδας ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγε-
ται ο υποψήφιος με την καλύτερη επίδοση στη γραπτή δοκιμασία και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο υποψήφιος 
με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

(2) Εν συνεχεία ενημερώνει τους υποψήφιους με sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr για τη σειρά της κατάταξής τους και την αναλυτική βαθ-
μολογία τους στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και με ανάρτηση, εντός της ίδιας ημέρας, σχετικής ανακοίνωσης 
της ΕΥΠ περί κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr, τον υπερ-
σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr): 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang= 

και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: 
http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79
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Η ως άνω διαδικασία αποτελεί την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κατά των αποτελεσμάτων της κατάταξής τους δύνανται να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της ενημέρωσής τους και της ανάρτησης της ανα-

κοίνωσης της Ε.Υ.Π. Επανεξέταση ή νέα βαθμολογία στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις δεν επιτρέπεται. Η 
ένσταση γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ …

Ταχυδρομική Θυρίδα: 14389 

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Στην ένσταση επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο εκτυπωμένου ηλεκτρονικού παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 
ευρώ), το αντίτιμο του οποίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστα-
σης, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος επιλέγει στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο 
στα πεδία Κατηγορία Παραβόλου και Τύπος Παραβόλου: Υποβολή ένστασης. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει 
αποδεκτή το παράβολο επιστρέφεται σε αυτόν που το κατέβαλε. Επί της ανωτέρω ένστασης αποφαίνεται εντός 
πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η 
οποία εφόσον απαιτηθεί προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνει με sms από το κινητό τηλέφωνο 

6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr σε κάθε περίπτωση, σχε-
τικά τους ενδιαφερόμενους.

(3) Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού οριστικοποιεί τους Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, 
ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα βάσει της συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από το άθροισμα του 
αποτελέσματος της διαδικασίας των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της μοριοδότησης των αντικειμε-
νικών κριτηρίων των υποψηφίων. Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι του δεύτερου δεκαδικού της μονάδας 
ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη επίδοση στη γραπτή δοκιμασία και σε πε-
ρίπτωση νέας ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση 
νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

(4) Καλεί από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αριθμό υποψηφίων ίσο του αριθ-
μού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα με sms από το κινητό τηλέφωνο 

6985866287 και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr να συμμετέχουν σε ψυχοτε-
χνικές δοκιμασίες.

ιε. Οι Τριμελείς Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές αποτελούμενες από ψυχιάτρους και ψυχολόγους, διαπιστώ-
νουν τα διανοητικά και ψυχικά προσόντα των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που υποψήφιος κρίνεται ακατάλληλος από την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα εξέτασης αποκλείεται από το διαγωνισμό και καλείται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα 
κατάταξης μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των διοριστέων.

ιστ. Η Τριμελής Επιτροπή Προσωπικού καταρτίζει τους Πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων ανά Κατηγορία, 
Κλάδο και Ειδικότητα βάσει των Πινάκων Κατάταξης και της κρίσης περί καταλληλότητας των υποψηφίων από τις 
Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές.

ιζ. Οι πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής 
Επιλογής Προσωπικού, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π. Η ισχύς των πινάκων Επιλαχόντων είναι διάρκειας ενός έτους, από την ημερομηνία 
υπογραφής τους.

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων ενημερώνει σχετικώς με sms από το κινητό 

τηλέφωνο 6985866287 και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr τους διοριστέους 
καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία.

Σε περιπτώσεις όπου υποψήφιος δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή δεν πιστοποιηθεί η γνησιότητα των δικαιο-
λογητικών του ή διορισθεί και εν συνεχεία παραιτηθεί εντός του χρόνου ισχύος των Πινάκων Επιλαχόντων καθώς 
και εάν κενωθεί για οιονδήποτε λόγο προκηρυχθείσα με την παρούσα προκήρυξη θέση, καλείται για διορισμό ο 
πρώτος κατά σειρά από τον Πίνακα επιλαχόντων του αντίστοιχου κλάδου της κενωθείσας θέσης.

ιθ. Μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων - βαθμολόγηση διαγωνιστικής διαδικασίας

Η μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων και η βαθμολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας γραπτής - 
προφορικής αναλύεται ως εξής: Για όλους τους Κλάδους πλην των Κλάδων ΔΕ7-ΠΕ7 Μεταφραστών -Διερμηνέων - 
Ακροατών, τα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολογούνται με 45%, η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο - Λε-
κτικές Ικανότητες - Επικαιρότητα με 30%, η ξένη γλώσσα γραπτή- προφορική με 15% και η προφορική εξέταση 
σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος με 10%. Για τον Κλάδο ΠΕ7 Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και 
Ιταλικής γλώσσας τα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολογούνται με 40%, η γραπτή - προφορική εξέταση στην γλώσ-
σα με 40%, η γραπτή εξέταση στις Λεκτικές Ικανότητες και στην Επικαιρότητα με 10% και η προφορική εξέταση 
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σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ΕΥΠ με 10%. Για τους Κλάδους ΔΕ7-ΠΕ7 των λοιπών γλωσσών τα αντικειμε-
νικά κριτήρια βαθμολογούνται με 30%, η γραπτή - προφορική εξέταση στη γλώσσα με 50%, Λεκτικές Ικανότητες 
και Επικαιρότητα με 10% και προφορική εξέταση σε θέματα ενδιαφέροντος ΕΥΠ με 10%.Για όλους τους κλάδους η 
εξέταση στην ξένη γλώσσα βαθμολογείται με το 60% η γραπτή και με το 40% η προφορική.

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα γίνει ηλεκτρονικά χωρίς χρησιμοποί-
ηση βαθμολογητών, ήτοι με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή 
και απευθείας βαθμολόγησή τους με βάση τις προκαθορισθείσες ορθές απαντήσεις.

Η βαθμολόγηση της γραπτής και προφορικής εξέτασης στην ξένη γλώσσα καθώς επίσης και η προφορική εξέ-
ταση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος θα γίνει από εξεταστές που ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Επι-
λογής.

Η βαθμολόγηση γίνεται σε εκατόβαθμη κλίμακα και βάση επιτυχίας είναι το 50. Ο υποψήφιος που δεν 

λαμβάνει τουλάχιστον την βάση σε κάθε εξέταση γραπτή/προφορική θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται 

από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης αποτυχών θεωρείται και αποκλείεται από το διαγω-

νισμό και ο υποψήφιος που δεν υποβλήθηκε σε γραπτή/προφορική εξέταση είτε λόγω απουσίας του για 

οποιαδήποτε αιτία, είτε λόγω μη συμμετοχής ή συμμόρφωσής του στη διαδικασία της εξέτασης.

Η εξεταστέα ύλη γνωστικών αντικειμένων ανά Κλάδο και Ειδικότητα εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» της 
παρούσας και η ενδεικτική βιβλιογραφία αυτής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

κ. Σε περίπτωση που για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κλάδων ΠΕ7, ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - 

Ακροατών και ΤΕ6 Μηχανικών, δεν υπάρξουν υποψήφιοι ή μετά την διαγωνιστική διαδικασία δεν υπάρξουν 
επιτυχόντες, οι εν λόγω θέσεις μεταφέρονται στις λοιπές θέσεις των παραπάνω Κλάδων, σύμφωνα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας.

7. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

α. Η Υπηρεσία αυτεπάγγελτα θα αναζητήσει για τους διοριστέους:
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
- Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.
β. Θα παραπέμψει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 τους υποψήφιους για διορισμό υπαλλήλους 

για πιστοποίηση της υγείας τους σε παθολόγους ή γενικούς ιατρούς και ψυχιάτρους του δημοσίου ή σε ιδιώτες.
γ. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την υπογραφή της πράξεως διορισμού μονίμου προσωπι-

κού, διενεργείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολο-

γητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν 

οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (άρθρο 26 παρ. 4 ν. 4440/2016, ΦΕΚ 224/

Α΄/2.12.2016).

Επισημαίνεται ότι η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών 

επιφέρει ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Το πρόγραμμα και χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν 
εγκαίρως στους υποψήφιους με αποστολή sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλε-

κτρονικού μηνύματος από το e-mail aitisi@nis.gr.

β. Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους, υποχρεωτικά το 
δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν γίνονται δεκτοί 
και δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν Βεβαίωση 
της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολο-
γητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης εφόσον αυτά φέρουν 
φωτογραφία.

γ. Η είσοδος των υποψηφίων δεν επιτρέπεται στην αίθουσα των εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. 
Επιπλέον δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλους είδους βοηθήματα, ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοι-
νωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον και η έξοδό τους πριν την παρέλευση μιας ώρας από την έναρξη της 
εξέτασης.

δ. Κάθε υποψήφιος εξερχόμενος της αίθουσας εξέτασης υποχρεούται να παραδώσει το τετράδιο ή το απαντητι-
κό φύλλο στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν τετράδιο ή απαντητικό φύλλο ή χρησιμο-
ποιούν βοηθήματα ή σημειώσεις ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα τετράδια ή στα απαντητικά 
φύλλα τους σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν τα τετράδιά τους ή τα απαντητικά φύλλα ή δεν συμμορφώνονται 
με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπευθύνου της αίθουσας ή των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρό-
πο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς της 
εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και με απόφαση της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, αποκλείονται 
από τον διαγωνισμό, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικά σε ακρόαση.

ε. Δεν επιτρέπεται η παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά την παράδοση στον υπεύθυνο - επι-
τηρητή της αίθουσας του τετραδίου του ή του απαντητικού φύλλου.

στ. Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν για διορισμό, θα είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν όπου τους τοποθετήσει 
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η Υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακές Υπηρεσίες). Ειδικότερα όσοι το-

ποθετηθούν εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν εκεί, οι ΔΕ9 και ΔΕ11 για τουλάχι-

στον δέκα (10) έτη, οι λοιπές δε κατηγορίες, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

ζ. Πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή των Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων θα παρέχονται 
από 19/2 μέχρι 12/3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210- 7796115 και 
210-7785808.

9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο Διαδίκτυο 
(INTERNET), στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr, τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη (www.yptp.gr): http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=

view&id=6661&Itemid = 0&lang= και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία 
βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφη-
μερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Ανήκει στην αριθμ. 471.1/35/751408/7.2.2019/Ε.Υ.Π./ΔΙ.Δ.ΥΑ.Π./3ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ -

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

1
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών [αναγόμενος σε δεκάβαθμη Κλί-
μακα με δύο δεκαδικά ψηφία] Βαθμός x 110

2

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας¹ με 
το βασικό τίτλο σπουδών

150 150 -

3

Δεύτερος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή με-
ταδευτεροβάθμιας επαγγελματική κατάρτισης/ειδικότητας του 
Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. Ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε αντικείμενο συναφές με το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης²

- - 150

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

4 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης³ 400 400 -

5 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο ³ 200 200 -

6
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστι-
κό αντικείμενο της θέσης³ 200 200 -

7
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνω-
στικό αντικείμενο ³ 100 100 -

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε (Β)

8
Κατοχή επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού Κατηγορίας Ε 
για τους υποψήφιους του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών - - 200

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Γ)

9

Υπηρέτηση στις Ειδικές Δυνάμεις (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Κα-
ταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) των Ενόπλων Δυνάμεων 
και κάτοχοι μιας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που υπηρέτη-
σαν με αυτήν την ειδικότητα έως την απόλυσή τους ή στην Προε-
δρική Φρουρά για τους υποψήφιους του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων 
- Νυχτοφυλάκων

- - 200

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ)

10
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας 
που καθορίζεται στην προκήρυξη4 70 70 70

11
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών πολύ καλής γνώσης ξένης 
γλώσσας που καθορίζεται στην προκήρυξη4 50 50 50

12
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών καλής γνώσης ξένης γλώσσας 
που καθορίζεται στην προκήρυξη4 30

13
Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας 
που καθορίζεται στην προκήρυξη4 10

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ε)

14

Εμπειρία έως 84 μήνες για την κατηγορία 
ΔΕ9
Εμπειρία έως 84 μήνες για την κατηγορία 
ΠΕ9

7 ανά
μήνα

7 ανά
μήνα
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

¹ Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ως δεύτερος 
τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) μοριοδοτούμενος ως κριτήριο με 
150 μονάδες θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι. για τους ( ΠΕ) και Τ.Ε.Ι. για τους (ΤΕ) αντίστοιχα.

² Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης ή 
δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις οποίες από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού 
διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους 
τίτλους αυτούς, προκειμένου για τη κατάταξή του στον Πίνακα Μοριοδότησης, βαθμολογείται με 150 μονάδες για 
το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυ-
πικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ο δεύτερος τίτλος σπουδών 
κριθεί συναφής, βαθμολογείται με 150 μονάδες.

³ Βαθμολογούνται αθροιστικά έως δύο (2) τίτλοι σπουδών, επιπέδου μεταπτυχιακού/διδακτορικού Διπλώματος, 
με τον καλύτερο κάθε φορά συνδυασμό βαθμολογίας τίτλων. Για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ9 ο απαιτού-
μενος μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια 4 και 6 του παρόντος Παραρτήματος.

4 Μοριοδοτούνται μόνο οι ξένες γλώσσες που αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν αντίστοιχου ή ανώτερου 
βαθμού γνώσης του αιτούμενου και όσες αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη ως μοριοδοτούμενες, αντίστοιχου 
ή ανώτερου βαθμού γνώσης.
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Ανήκει στην αριθμ. 471.1/35/751408/7.2.2019/Ε.Υ.Π./ΔΙ.Δ.ΥΑ.Π./3ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με 
βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/τ.Α’/3.8.2007), σε συνδυασμό με το τελευ-
ταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/τ.Α’/9.6.2006», 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 ΑΣΕΠ, 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

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH

• 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- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του 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)
• 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)
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(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH
• 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

• 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 και 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.
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS (CaMLA) ή 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).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH
• 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

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του 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.
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• 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).

• 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 και 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 Η ΤΟΥ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS Η 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).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) -The British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 4 έως 5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 

EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 -INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 

ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)

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

3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - 
ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 

Certifi cate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
B1)

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

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) 

(μέχρι 31.8.2009)
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• Ascentis Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
• ESB Entry Level Certifi cate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE 

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

ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
• LRN Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
• GA Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certifi cate in ESOL 

International (Classic B1)
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever 

B1) και Β1- LanguageCert Entry Level Certifi cate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1) (Συνυπο-
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

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) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2470/1999, 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.
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) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2470/1999, 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 Ιν-
στιτούτου 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.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2470/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
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• 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)
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) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2470/1999, 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)
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

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

• 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):

• 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).
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38 Α΄)

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, Γ1/C1 πολύ καλή) 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»

Η) Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα

Θ) Τόσο για τις ξένες γλώσσες του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ όσο και για τις λοιπές ξένες γλώσσες της 

προκήρυξης που δεν αναφέρονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ο βαθμός γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται 

επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 

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

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
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(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 ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141 Α΄).

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτε-
ροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται 

ότι η εν  λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της 

αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 

αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα 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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Ανήκει στην αριθμ. 471.1/35/751408/7.2.2019/Ε.Υ.Π./ΔΙ.Δ.ΥΑ.Π./3ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

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 ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμό 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 ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχε-
τικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των άρθ. 28 

και 40 της 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2123/Β’/1.8.2014).

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

PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

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 (ΔΠ 

35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ) CT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

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

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 Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την 

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. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

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

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 

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

• ECDL Core Certifi cate
• ECDL Start Certifi cate
• ECDL Progress Certifi cate
• ECDL Profi le Certifi cate
β) Vellum Global Educational Services S.A.

• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Profi ciency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Profi ciency
γ) Infotest

• Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)
• Microsoft Offi  ce Specialist (MOS)
• Microsoft Offi  ce Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certifi ed Basic User (ICBU)
• Infotest Microsoft Certifi ed Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT

• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
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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 ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»

Global Intermediate
• Global Intermediate A
• Global Intermediate B
• Global Intermediate C
• Global Basic Offi  ce
• Global Advanced Plus
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
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν 
οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη 
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου 
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα 
που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Γίνονται 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 Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης 

Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστο-

ποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς 

πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους 

είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρθ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι 

προστίθεται παρ. 5 στο άρθ. 38 του ν. 4186/2013).
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Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλο-
δαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) του-

λάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα 
τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανε-
πιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος 
και υπολογίζονται αθροιστικά.

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς 
τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται 
ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 
οποία κατά την εκτίμηση του οικείου 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.

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

ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται πέραν των προαναφερομένων και με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, 

μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 

Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)

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 Βιοϊατρική
- 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.)
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
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- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) 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 (ΤΕΕ):
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
- Απολυτήριος τίτλος:
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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Ανήκει στην αριθμ. 471.1/35/751408/7.2.2019/Ε.Υ.Π./ΔΙ.Δ.ΥΑ.Π./3ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟ

1. Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Διοικητικό Δίκαιο:

Οι βασικές αρχές της διοικητικής δράσης. Έννοια και κατηγορίες διοικητικών πράξεων. Έννοια και διακρίσεις 
διοικητικής αρμοδιότητας. Μεταβίβαση αρμοδιότητας. Έννοια και κατηγορίες διοικητικών οργάνων. Κανόνες συ-
γκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας συλλογικών διοικητικών οργάνων. Κανόνες έκδοσης και ανάκλησης διοι-
κητικών πράξεων. Είδη διοικητικών προσφυγών. Η αιτιολογία διοικητικών πράξεων. Το δικαίωμα προηγούμενης 
ακρόασης του διοικουμένου. Πρόσβαση στα έγγραφα-απόρρητο. Ιεραρχικός έλεγχος.

Δημοσιονομικό Δίκαιο: Κρατικός προϋπολογισμός, έννοια, αρχές/ κανόνες του προϋπολογισμού. Στάδια προ-
ϋπολογισμού (κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση). Στάδια εκτέλεσης δαπανών (ανάληψη, εκκαθάριση, εντολή πλη-
ρωμής), προπληρωμές, Χ.Ε.Π. Διατάκτες και δημόσιοι υπόλογοι (έλλειμμα, διαδικασίες καταλογισμού, ευθύνες), 
ασυμβίβαστο. Προϋπολογισμοί προγραμμάτων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, Δημοσιο-
νομικό Συμβούλιο Αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Ελεγκτικό Συνέδριο και έλεγχος εκτέλεσης των 
δημοσίων δαπανών (διαδικασίες ελέγχου), ένδικα μέσα ενώπιον του Ελ. Συνεδρίου. Ισολογισμός και Απολογισμός 
του Κράτους.

Διοικητικές Συμβάσεις: Έννοια της διοικητικής σύμβασης κατά το εθνικό δίκαιο, έννοια δημόσιας σύμβασης 
κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων. Έννοια αναθέτου-
σας αρχής. Διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 
Υποχρεωτικοί και δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου. Η σχέση της πρόληψης και της 
πάταξης της διαφθοράς με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Σύγκρουση συμφερόντων και ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. Δυνατότητες παράτασης δημοσίων συμβάσεων. Δυνατότητες τροποποίησης όρων δημοσίων συμβά-
σεων. Δυνατότητες μονομερούς τροποποίησης όρων δημοσίων συμβάσεων. Δυνατότητες κήρυξης έκπτωτου και 
αποκλεισμού αντισυμβαλλομένου. Δυνατότητες αποζημίωσης αντισυμβαλλομένου.

Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα):

Σκοπός των (χρηματο) Οικονομικών Καταστάσεων και της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
- Εννοιολογικό Πλαίσιο. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός). Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων).Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων. Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Ο Λογιστικός Κύκλος- Εγγραφές- Γενικό Καθολικό -Ισοζύγια. Κα-
τάρτιση (Χρηματο) Οικονομικών Καταστάσεων. Απαιτήσεις. Αποθέματα. Ενσώματα Πάγια. Αναγνώριση Εσόδων. 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ισολογισμού - (Μέσα). Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις.

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
2. Κλάδος ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) Γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Θεωρία και Εφαρμογή της Γεωπολιτικής Ανάλυσης και της Γεωστρατηγικής Σύνθεσης 
Ισλαμιστικό Κίνημα: Δομές, Μορφές και Ιδεολογία στη Μέση Ανατολή και Τουρκία.
Γεωπολιτική και Γεωστρατηγικές στην Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. (Οι επιρροές των Κυρίων και 

Δευτερευόντων Πόλων Διεθνούς Ισχύος: ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπονδία, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία).
Γεωπολιτική της Ενέργειας: Διεθνή Ζητήματα Ενεργειακής Ασφαλείας και του γεωπολιτικού Συμπλόκου της Ανα-

τολικής Μεσογείου. (Οι επιρροές των Κυρίων και Δευτερευόντων Πόλων Διεθνούς Ισχύος: ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπον-
δία, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία).

Γεωπολιτική της Θρησκείας (Χριστιανισμός, Ισλάμ, Βουδισμός, Ινδοϊσμός, Ταο)
Γεωπολιτική των Διεθνών Μεταφορικών Αξόνων και Διεθνείς Ισορροπίες Ισχύος: Δρόμος του Μεταξιού, Αγγλο-

σαξωνικοί Θαλάσσιοι Άξονες, Ανταγωνισμοί. (Οι επιρροές των Κυρίων και Δευτερευόντων Πόλων Διεθνούς Ισχύος: 
ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπονδία, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία).

Γεωπολιτική Ανάλυση της Οπλικής Ισχύος των Κυρίων Πόλων Διεθνούς Ισχύος. (ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπονδία, Κίνα).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εισαγωγικές έννοιες, βασικά εργαλεία, ζήτηση και προσφορά.
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία - Εθνικοί Λογαριασμοί, Τιμές και προσδιορισμός του εθνικού εισοδή-

ματος.
Οικονομική Μεγέθυνση.
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Συνολική ζήτηση, δημοσιονομική πολιτική και εξωτερικό εμπόριο.
Χρήμα, Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική, Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία.
Πληθωρισμός, Ανεργία και Οικονομικές Διακυμάνσεις.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών και Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας. 
Διεθνές Εμπόριο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Η Διεθνής Οικονομική και η Παγκόσμια Οικονομία, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πα-
ραγωγή στο Εξωτερικό, Διεθνές Εμπόριο και Εμπορικές Συμφωνίες, Τα εργαλεία, οι επιπτώσεις και οι θεσμοί της 
Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής, Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Το Διεθνές 
Νομισματικό Σύστημα από το Διμεταλλισμό έως σήμερα, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και το Ευρώ, Διε-
θνής Δανεισμός και Κρίσεις Εξωτερικού Χρέους, Η Ελλάδα και η Παγκόσμια Οικονομία

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα),Πηγές διεθνούς δικαίου (συμβάσεις, έθι-
μο, γενικές αρχές, νομολογία, πράξεις διεθνών οργανισμών),Κράτη, κρατική κυριαρχία, αρμοδιότητες στον χώρο 
(έδαφος, θάλασσα, εναέριος χώρος),Περιορισμοί κυριαρχίας (στρατιωτικές βάσεις),Διεθνείς Οργανισμοί (ΗΕ, ΕΕ, 
Συμβούλιο Ευρώπης, ΟΑΣΕ),Διπλωματικό και προξενικό δίκαιο, Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, Δικαιώματα του αν-
θρώπου, Διεθνής ευθύνη από παραβιάσεις διεθνούς δικαίου (αποζημιώσεις, αποκατάσταση),Διεθνή Δικαστήρια

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από την Επανάσταση του 1821 έως την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 

του 1993.

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες

Η Επανάσταση του 1821 και ο αγώνας της ανεξαρτησίας, Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) και ο Ιωάννης 
Καποδίστριας (1776-1831),Η οθωνική περίοδος, Η περίοδος του Γεωργίου Α΄

Ο Χαρίλαος Τρικούπης (1832-1896), η Αρχή της Δεδηλωμένης, ο δικομματισμός, τα μεγάλα δημόσια έργα και η 
πτώχευση του 1893, Ο «ατυχής» Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 και ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), Το 
Κίνημα στο Γουδί (1909), ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864- 1936) και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913), Ο Α΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος (1914-1919) και ο Εθνικός Διχασμός, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή (1919-1922), Ο 
Μεσοπόλεμος και η ανακήρυξη της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση και Εμφύλιος, Η «καχεκτική δημοκρατία» και οι δυσλειτουργίες της, Η απριλια-
νή δικτατορία και οι πραιτοριανοί της, Η Μεταπολίτευση και οι θεσμοί της, Το Ελληνικό Κράτος στο σταυροδρόμι 
της εξέλιξης και του διεθνούς ανταγωνισμού, Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση του 1993.

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 έως την 

πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και οι πρωταγωνιστές της, Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης, Το Συνέ-
δριο της Βιέννης και η Ευρώπη μετά τον Ναπολέοντα, Η Βιομηχανική Επανάσταση και οι πρωτουργοί της, Συντηρη-
τισμός, Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός, Η Επανάσταση του 1830 στη Γαλλία και ο αναβρασμός 
της εποχής, Εθνικισμός και διαδικασία εθνικής ενοποίησης, Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση και επιστημονικές 
εξελίξεις, Οι κρίσιμες δεκαετίες του 1870 και του 1880, Ο ανταγωνισμός και τα αίτια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1919), Η Επανάσταση στη Ρωσία (1917), Ο Μεσοπόλεμος και το Κραχ του 1929, 
Η άνοδος του Φασισμού στην Ιταλία και του Ναζισμού στη Γερμανία, Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945), Η 
ανθρωπότητα μετά το 1945, η ανάκαμψή της και ο Ψυχρός Πόλεμος, Η γέννηση της ευρωπαϊκής ιδέας, οι διεθνείς 
οργανισμοί και η πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
3. Κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Βασικές τεχνικές για τη σχεδίαση αλγορίθμων (Διαίρει-και-Βασίλευε, Απληστία, Δυναμικός Προγραμματισμός), 
ταξινόμηση, αναζήτηση, βασικοί αλγόριθμοι για γράφους (αναζήτηση πρώτα κατά βάθος και κατά πλάτος και 
εφαρμογές τους), συντομότερες διαδρομές.

Βασικές αρχές προγραμματισμού. Ανάλυση προβλήματος - σχεδιασμός - αναλυτικός αλγόριθμος και ανάπτυξη 
προγράμματος. Βασικές δομές. Τελεστές και εντολές. Διαδικασίες και Συναρτήσεις. Εισαγωγή στον αντικειμενο-
στραφή προγραμματισμό.

Προγραμματισμός στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, προγραμματισμός sockets, την υλοποίηση εφαρ-
μογών πελάτη-εξυπηρετητή (client-server programming) και τις αρχιτεκτονικές πολλών επιπέδων (3-tier 
programming).
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ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θεωρητικό υπόβαθρο ΒΔ (Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα), Γλώσσα SQL, Σχεδίαση ΒΔ (Μοντέλο Οντοτή-
των-Συσχετίσεων, Θεωρία κανονικοποίησης), Φυσική οργάνωση ΒΔ (αρχεία και ευρετήρια, επεξεργασία και βελτι-
στοποίηση ερωτημάτων), Διαχείριση δοσοληψιών (έλεγχος συνδρομικότητας, διαδικασίες ανάκαμψης).

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ

Σκοπός και εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών. Τυποποίηση και πρότυπα OSI/ISO και TCP/IP. Βασικές αρχές 
και λειτουργίες των επιπέδων: Φυσικό, συνδέσμου, δικτύου, μεταφοράς, και εφαρμογών. Τοπικά δίκτυα. Δίκτυα 
ευρείας ζώνης. Σύγχρονα ασύρματα δίκτυα. Ο Παγκόσμιος Ιστός και το Μοντέλο Πελάτη - Εξυπηρετητή. Προ-
γραμματισμός στο Διαδίκτυο από την πλευρά του πελάτη και από την πλευρά του εξυπηρετητή, Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βασικά θέματα κρυπτογραφίας. Αρχές ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων. Υποδομή Δημοσί-
ων Κλειδιών. Αναχώματα Ασφάλειας. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και στις Ασύρματες Επικοινωνίες. Τεχνολογίες Ιδιω-
τικότητας. Πολιτικές Ασφάλειας. Διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας.

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος
4. Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων και β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαι-
ρότητας (Ελληνική - Διεθνής)

β. Γραπτή εξέταση στη δηλωθείσα γλώσσα: α) Μετάφραση και επεξεργασία κειμένου από και προς την ελληνική 
γλώσσα, ασκήσεις γραμματικής - συντακτικού

γ. Προφορική εξέταση στη δηλωθείσα γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
5. Κλάδος ΠΕ9 Ψυχολόγων

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Εισαγωγή- Βασικές αρχές οργανωσιακής ψυχολογίας/ συμπεριφοράς, Iστορική εξέλιξη των οργανωσιακών θεω-
ριών, Λειτουργία των οργανισμών: δομή και σχεδιασμός, Οργανωσιακή ηθική/ δικαιοσύνη και εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, Τύποι ηγεσίας και διοίκησης, Προσωπικότητα, δεξιότητες και ικανότητες; Ζητήματα επιρροής και ισχύος, 
Ηγετικές φυσιογνωμίες και συναισθηματική νοημοσύνη, Μάνατζμεντ διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, Γυ-
ναίκες στο μάνατζμεντ, Επαγγελματική ικανοποίηση/δυσαρέσκεια και οργανωσιακή δέσμευση, Εργασιακή υγεία 
και ευημερία: εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση, εργασιομανία, Οργανωσιακή κουλτούρα, δημι-
ουργικότητα και καινοτομίες, Εργασιακά κίνητρα/απόδοση στο χώρο εργασίας

Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, Επικοινωνία, συνεργασία και συγκρούσεις στα πλαίσια των επαγγελμα-
τικών ομάδων, Αποτελεσματικό έργο σε ομάδες/ δυναμική ομάδων, Παραγωγικές και αντιπαραγωγικές συμπε-
ριφορές, Οργανωσιακή ανάπτυξη και αλλαγή, Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, Εργασιακό 
περιβάλλον και εργασιακή ευζωία, Εξαγορές και συγχωνεύσεις, Εκπαίδευση προσωπικού, Αλληλεπιδράσεις εργα-
ζόμενων-μηχανών

Σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση εργασίας, Ο ρόλος των ατομικών διαφορών και της προ-
σωπικότητας στην προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, Αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, 
Οργανωσιακή μάθηση, Εργασιακή βία, ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας, Διαδικασίες λήψης αποφάσεων, Διαχείριση συναισθημάτων στο χώρο εργασίας, Προβλήματα επαγγελ-
ματικών μειονοτικών ομάδων, Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας, Ηλεκτρονική καθοδήγηση και παρακολού-
θηση, Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του εργασιακού περιβάλλοντος, Οργανωσιακή πολιτική, Επαγγελματική 
εκπαίδευση, Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, Εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, Χαρακτηριστικά επιτυχημέ-
νου οργανισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική σχέση και η διαδικασία της συμβουλευ-
τικής. Ο ρόλος, τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του συμβούλου στην πρακτική της συμβουλευτικής. Στόχοι, 
εφαρμογές και παρεμβάσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας. Ηθικές αρχές, αξίες και δεοντολογία στην πρακτική της 
συμβουλευτικής ψυχολογίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της συμβουλευτικής ψυχολογίας: Ψυχοδυναμι-
κή/ψυχαναλυτική, νωστική- συμπεριφοριστική, ανθρωπιστική, υπαρξιακή, συστημική, φεμινιστική, πολυπολιτι-
σμική, αφηγηματική, συνθετική συμβουλευτική. Συμβουλευτική και κοινωνική δικαιοσύνη. Έρευνα, εκπαίδευση, 
πρακτική άσκηση και εποπτεία στη συμβουλευτική ψυχολογία.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η προσωπικότητα ως έκφραση του προσώπου, ως έννοια και ως αντικείμενο μελέτης. Έρευνα και θεωρία στη 
σύγχρονη Ψυχολογία της Προσωπικότητας. Η ψυχολογική θεωρία γενικώς και η θεωρία της προσωπικότητας ει-
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δικότερα. Οι μείζονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσωπικότητα: Η ψυχοδυναμική, η προσέγγιση με βάση 
τα γνωρίσματα προσωπικότητας, η φαινομενολογική, η συμπεριφορική, η κοινωνικογνωστική. Οι κλασικές μείζο-
νες θεωρίες: Freud, Adler, Jung, Murray, Allport κ.α. Νευροψυχαναλυτικές θεωρίες. Οι σύγχρονες θεωρίες για την 
προσωπικότητα: Fromm, Sullivan, Erikson, Cattell, Eysenck, Maslow, Rogers, Skinner, Mischel, Seligman, Bandura. 
Υπαρξιακές ψυχολογικές θεωρίες. Η προσέγγιση μέσω της θεωρίας επεξεργασίας της πληροφορίας. Η θεωρία των 
5 μειζόνων διαστάσεων της προσωπικότητας. Αξιολόγηση και κριτική των επιμέρους θεωριών. Ψυχοπαθολογία 
και αλλαγή της προσωπικότητας. Η προσέγγιση της προσωπικότητας από τη σκοπιά της θεωρίας της μάθησης. Η 
γνωστική προσέγγιση της προσωπικότητας από την πλευρά της επεξεργασίας πληροφοριών. Προσωπικότητα και 
Κοινωνική Ψυχολογία. Νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία της Προσωπικότητας και την Κοινωνική 
Ψυχολογία. Βασικές διεργασίες στην Ψυχολογία της Προσωπικότητας. Η δυναμική των προσωπικών σχέσεων στην 
ανάπτυξη του ατόμου.Ψυχοδυναμικές θεωρίες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας. Μέθοδοι αξιολόγησης προ-
σωπικότητας. Αξιολόγηση χαρακτηριστικών αυτορρύθμισης.

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
6. Κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων (Linux/Unix, Android), Διαχείριση μνήμης, Διεργασίες και 
χρονοπρογραμματισμός, Τεχνική time-sharing και multitasking, Επεξεργασία real- time και batch, Σύστημα αρχεί-
ων, Διαχείριση συσκευών, Διαχείριση χρηστών, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής, Διαδικτυακός Προγραμματι-
σμός, Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων, Προγραμματισμός Client και Server side (HTML, JavaScript, PHP), Επικοι-
νωνία browser- server,Ασφάλεια Προγράμματος, Ασφάλεια Διαδικτυακής Εφαρμογής (Web Application Security) 
Αυθεντικοποίηση Χρήστη σε διαδικτυακή εφαρμογή, Ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης ΒΔ διαδικτυακής εφαρ-
μογής, Ευαίσθητα Δεδομένα ΒΔ, Επίθεση SQL injection, Επίθεση Cross-site Scripting,Προγραμματισμός (C, C++, 
C#, Java), Προγραμματιστικά στοιχεία (τύποι δεδομένων, μεταβλητές, είσοδος/έξοδος), Προγραμματιστικές δομές 
(διακλάδωσης, ελέγχου, επανάληψης), Συναρτήσεις (πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή, κ.λπ.), Βασικοί αλγόριθμοι 
(αναζήτηση, ταξινόμηση, κ.λπ.), Δομές δεδομένων (πίνακες, στοίβες, ουρές, λίστες, δένδρα, κ.λπ.), Αντικειμενο-
στρεφής προγραμματισμός (κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, ιδιότητες, κ.λπ.), Συμβάντα και διεπαφή χρήστη, Ολο-
κληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης (IDEs),Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), Πίνακες, όψεις, 
δείκτες (tables, views, indices),Τύποι Δεδομένων και Μορφοποίηση, Υλοποίηση Συσχετίσεων και Διασύνδεση 
Πινάκων, Ερωτήματα SQL, Προγραμματισμός PL/SQL, Διαχείριση χρηστών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστή-
ματα (Geographical Information Systems), Είδη Δεδομένων, Τύποι Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων Διαχείριση 
Δεδομένων, Ανάλυση και Διαχείριση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων Διαμόρφωση Χάρτη, Διαχείρι-
ση Δικτύων, Διαχείριση Δικτυακών Συσκευών (switches, routers, fi rewalls), Εργαλεία Παρακολούθησης Δικτύων, 
Μηχανισμοί Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων, Προβλήματα Διαχείρισης και Αντιμετώπισή τους, Ο ρό-
λος του Διαχειριστή, Αξιολόγηση Δικτύων, Ασφάλεια Δικτύων, Κρυπτογράφηση Δημοσίου Κλειδιού (RSA), Ψηφι-
ακές Υπογραφές, Συναρτήσεις Κατακερματισμού, Τείχη Προστασίας (fi rewalls), Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών 
(Intrusion Detection Systems, Intrusion Detection and Prevention Systems), Πρωτόκολλα και Πρότυπα Ασφάλειας 
του Διαδικτύου, Εφαρμογές Πιστοποίησης Ταυτότητας μέσω Διαδικτύου, Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων, Ασφά-
λεια Υπολογιστικής Νέφους (Cloud Computing Security).

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
7. Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Γραφίστες

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ράστερ, Είδη ράστερ και χαρακτηριστικά,Μουαρέ, Εκτύπωση με τέσσερα χρώματα- μαύρος εκτυπωτής, Ισορ-
ροπία των γκρι τόνων, Διαδικασία παραγωγής ενός εντύπου αναλογική - ψηφιακή, Είδη πρωτοτύπων, Σαρωτές, 
Επεξεργασία εικόνας- κειμένου, Ανάλυση, Σάρωση πρωτοτύπου, Επεξεργασία πρωτοτύπου στον σαρωτή, Απο-
θήκευση αρχείου, Μορφές αρχείων Επεξεργασία εικόνας, Μονάδες εξόδου στην ψηφιακή προεκτύπωση, Γλώσσα 
περιγραφής σελίδας postscript, Raster Image Processor, Διαδικασία Μοντάζ, Διαδικασία τοποθέτησης σελίδων 
ανάλογα με την βιβλιοδεσία του εντύπου, Δοκίμια

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ιστορία των εκτυπώσεων, Βασικές εκτυπωτικές μέθοδοι, Εκτυπωτικές μηχανές όφσετ, Σύστημα κυλίνδρων με-
λάνωσης, Σύστημα ύγρανσης,, Μηχανές όφσετ - φύλλου, Μηχανές όφσετ - ρόλου, Εκτυπωτική διαδικασία της Φλε-
ξογραφίας, Η σταθεροποίηση των μελανών, Το σύστημα εκτύλιξης και επανατύλιξης του ρόλου, Η εκτυπωτική 
διαδικασία της Βαθυτυπίας, Βασικά χαρακτηριστικά, Η παραγωγική διαδικασία της Βαθυτυπίας, Μεταξοτυπία- Μέ-
θοδος - Εξελίξεις, Ψηφιακή Εκτύπωση- Εξελίξεις
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ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ

Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Βιβλιοδεσίας, Κοπή- Σύνθεση- Δίπλωση, Είδη διπλωτικών μηχανών, Καλλιτεχνική 
βιβλιοδεσία, Βιβλίο με κάλυμμα, Βιβλιοδεσία τετραδίου, Κολλητή βιβλιοδεσία, Βιβλιοδεσία Κλωστοραφή, Μηχα-
νική βιβλιοδεσία, Βιβλίο περαστό, Συσκευασία, Μέθοδοι εκτύπωσης συσκευασιών, Ετικετάρισμα συσκευασίας, 
Μέθοδοι επισήμανσης σύγχρονη συσκευασία και περιβάλλον, Ειδικές εργασίες περατώσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οργάνωση Παραγωγής, Τεχνικές μέθοδοι ελέγχου, Στοιχεία μέτρησης ελέγχου ποιότητας, Ανοχές και προσδιορι-
σμός διαφοράς συμπτώσεων, Σειρά εκτύπωσης μελανών και γωνία ράστερ, Ροή εργασίας και φάσεις παραγωγής, 
Διάγραμμα ροής εργασίας στην προεκτύπωση

Διάγραμμα ροής εργασίας στην εκτύπωση λιθογραφίας όφσετ, Διάγραμμα ροής εργασίας μετεκτυπωτικής επε-
ξεργασίας - περάτωσης εντύπων εργασίας - βιβλιοδεσίας, Διασφάλιση ποιότητας των υλικών εκτύπωσης, Καθιέ-
ρωση προτύπων και διαδικασιών, Ιδιότητες χαρτιού- χαρτονιού σε σχέση με είδος προϊόντος

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού (Χρώμα, Σχήμα, Εικόνα, Κείμενο, Σύμβολο)
Γραφικός Σχεδιασμός (Εταιρικής Ταυτότητας, Εντύπων, Αφίσας, Συσκευασίας, Βιβλίου, Διαφήμισης)
Τυπογραφικός Σχεδιασμός (Γραμμάτων, Κειμένων, Εικόνας)
Σημειολογικός Σχεδιασμός
β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
8. Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανο-

λόγου Μηχανικού

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότη-
τας (Ελληνική - Διεθνής) και γ) γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Για τεχνολόγους ηλεκτρολόγους μηχανικούς:

Τεχνολογία ηλεκτρονικών Ισχύος 
Τεχνολογία φωτισμού
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Κτηριακές και Βιομηχανικές) 
Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτρική κίνηση
2. Για τεχνολόγους μηχανολόγους μηχανικούς:

Βασικές έννοιες της ψυκτικής τεχνολογίας, Ψύξη με συμπίεση ατμών (Στοιχειώδης ψυκτικός κύκλος-Κύκλος 
με υπόψυξη και υπερθέρμανση-Πολυβάθμιος ψυκτικός κύκλος-Ψυκτικός κύκλος με «κλιμακωτό καταρράκτη» 
(cascade), Ψυκτικά μέσα (Ιδιότητες-Κωδικοποίηση των ψυκτικών μέσων-Δευτερεύοντα ψυκτικά μέσα), Η «Τρύπα 
του όζοντος» και τα ψυκτικά μέσα, Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» και τα ψυκτικά μέσα, Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ψύξη με δύο εργαζόμενα μέσα {Ψύξη με απορρόφηση ( absorption)}.

Συνθήκες άνεσης-σχεδιασμού, Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων θέρμανσης, Υπο-
λογισμός θερμικών αναγκών με πρότυπο ΕΝ 12831, Υπολογισμός Ψυκτικών Φορτίων μέθοδος CLTD/ SCL/CLF, Ψυ-
χομετρία (καταστάσεις και μεταβολές αέρα), Διαστασιολόγηση σωληνώσεων και αεραγωγών, Δίκτυα αεραγωγών, 
στόμια, Κεντρικά συστήματα κλιματισμού και διανομής αέρα, Σχεδιασμός υδρονικών συστημάτων θέρμανσης- 
ψύξης, Συστήματα ελέγχου, Fan coils και υπολογισμός τους, Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα κλιματισμού-
θέρμανσης, Αναφορά σε σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα των παραπάνω εγκαταστάσεων με παραδείγματα 
εφαρμογής τους.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων (ύδρευση-αποχέτευση), Εγκαταστάσεις και χρήση φυσικού αερίου και αερίων 
καυσίμων, Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, Πυροπροστασία, Συμπεριφορά υλικών, Πυρανίχνευ-
ση, Πυροσβεστικά Δίκτυα και συσκευές, Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, Πυροπροστασία και λεβητοστάσια, 
δεξαμενές καυσίμων και βιομηχανικά κτίρια, Κανονισμοί και προδιαγραφές εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

Καύσιμα αέρια και καύση αυτών. Φυσικοχημικά μεγέθη. Βαθμοί απόδοσης καυσίμων και συσκευών. Διατάξεις 
καύσης. Καυστήρες. Προβλήματα καύσης. Αερισμός. Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καύσης υγρών και 
αερίων καυσίμων. Απλοί υπολογισμοί σχεδιασμού δεξαμενών καυσίμων. Κυκλοφορητές. Ατμολέβητες. Στοιχειομε-
τρικές εξισώσεις καύσης. Γενικές γνώσεις πυρασφάλειας.

β. Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
9. Κλάδος ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων -Ακροατών

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα επικαιρότητας (Ελληνική - Διε-
θνής), Πολιτικής Παιδείας και Ιστορίας στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Πολιτική Παιδεία:

Η Οργάνωση της Κοινωνίας, Η Οργάνωση της Οικονομίας, Η Οργάνωση της Πολιτείας, Η Λειτουργία της Πολιτεί-
ας, Σχέσεις Πολιτείας και Πολίτη, Το Δίκαιο στην ζωή μας, Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.
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Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Περίοδος 1821-1974

β. Γραπτή εξέταση στη δηλωθείσα γλώσσα: α) Μετάφραση και επεξεργασία κειμένου από και προς την ελληνική 
γλώσσα, ασκήσεις γραμματικής - συντακτικού

γ. Προφορική εξέταση στη δηλωθείσα γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
10. Κλάδος ΔΕ9 Οδηγών

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα επικαιρότητας (Ελληνική - Διε-
θνής), Πολιτικής Παιδείας και Ιστορίας και γ) στο γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Πολιτική Παιδεία:

Η Οργάνωση της Κοινωνίας, Η Οργάνωση της Οικονομίας, Η Οργάνωση της Πολιτείας, Η Λειτουργία της Πολιτεί-
ας, Σχέσεις Πολιτείας και Πολίτη, Το Δίκαιο στην ζωή μας, Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Περίοδος 1821-1974

Γνωστικό Αντικείμενο:

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λεωφορείων - Οδική Συμπεριφορά Οδηγών

Ορισμοί, κατηγορίες και χαρακτηριστικά λεωφορείων, Εξοπλισμός λεωφορείων, Κατασκευαστικά στοιχεία λε-
ωφορείων, Τεχνικός έλεγχος, Κυκλοφορία και αρχές ασφαλούς οδηγήσεως, Οδήγηση λεωφορείου, Γνώσεις - Ικα-
νότητες - Συμπεριφορά Οδηγού, Μεταφορά παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες με λεωφορεία, Διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. για τον οδηγό λεωφορείου, Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών λεωφορείων

Β. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

β. Γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
11. Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων

α. Γραπτή εξέταση σε: α) Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων, β) Θέματα επικαιρότητας (Ελληνική - Διε-
θνής), Πολιτικής Παιδείας και Ιστορίας και γ) στο γνωστικό αντικείμενο στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Πολιτική Παιδεία:

Η Οργάνωση της Κοινωνίας, Η Οργάνωση της Οικονομίας, Η Οργάνωση της Πολιτείας, Η Λειτουργία της Πολιτεί-
ας, Σχέσεις Πολιτείας και Πολίτη, Το Δίκαιο στην ζωή μας, Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Περίοδος 1821-1974 

Γνωστικό αντικείμενο: Όπλα- Οπλοχρησία

β. Γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα
γ. Προφορική εξέταση στην αγγλική γλώσσα
δ. Προφορική εξέταση σε θέματα επικαιρότητας και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
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Νόμος 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-

μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), πρόσφατη κωδικοποίηση με νόμο 4569/2018.

Μουκίου Χρυσούλα, Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις, εκδ. Νομική Βιβλιοθή-
κη, 2018.

Δημήτρη Ραϊκου, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018.
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τις 

δημόσιες προμήθειες και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 94/65/28.3.2014).
Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Νόμος 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
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(Συντομευμένη Διεύθυνση δωρεάν ανάκτησης: https://goo.gl/VYJ4mK)
Mazis I. «Geopolitical analysis of the Russo-American energy antagonism in the sub-system of the Balkans, in 

the greater system of the Mediterranean». Civitas Gentium [Internet]. 2017;5(4):27-34.
(Συντομευμένη Διεύθυνση δωρεάν ανάκτησης: https://goo.gl/pWdBSN)
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Για τον κλάδο ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Γραφίστες

Kipphan H.: Handbook of Print Media, Springer -Verlag Berlin - Heidelberg, 2001

Αυτό το βιβλίο καλύπτει όλη την ύλη ( υπάρχει στο διαδίκτυο)
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, 4η Έκδοση Συγγραφείς: Gonzales, Στέφανος Κόλλιας (επιμέλεια) ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α. ΤΖΙΟΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
Σύγχρονη Λιθογραφία Ι

Dr Ervin A. Dennis, Dr Olusegun Odesina, Dr Daniel G. Wilson Εκδόσεις Ίων
Σύγχρονη Λιθογραφία ΙΙ

Dr Ervin A. Dennis, Dr Olusegun Odesina, Dr Daniel G. Wilson Εκδόσεις Ίων Εισαγωγή στην Ψηφιακή Εκτύπω-

ση και την απ’ Ευθείας Βιβλιοδεσία Speirs Hugh Εκδόσεις Ίων
Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών Τόμος Α Προεκτύπωση. Εκδόσεις ΕΑΠ Πάτρα 2002
Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών Τόμος Β Μέθοδοι Εκτύπωσης. Εκδόσεις ΕΑΠ Πάτρα 2002 Τεχνολογία Γραφι-

κών Τεχνών Τόμος Γ Βιβλιοδεσία Συσκευασία. Εκδόσεις ΕΑΠ Πάτρα 2002

Βιβλιογραφία Γραφιστικού Σχεδιασμού

Bringhurst, R. (2001) Στοιχεία της Τυπογραφικής Τέχνης. (Μετφρ. Ματθιόπουλος,Γ.) Ηράκλειο: Πανεπιστημια-
κές εκδόσεις Κρήτης.
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— (2006) Τυπογραφία. Αθήνα: Dart Books.
— (2006) Format. Αθήνα: Dart Books.
Κατσουλίδης, Τ. (1991) Το σχέδιο του Γράμματος. Αθήνα: Καστανιώτη.

Για τον κλάδο ΤΕ6 Μηχανικών:

Α. Ειδικότητα Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
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ΕΛΟΤ HD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”
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Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.
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S. Chapman, Ηλεκτρικές μηχανές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.
Μαλατέστας Π (2015), Ηλεκτρική Κίνηση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Φ. Τοπαλής, Λ. Οικονόμου (2014), Φωτοτεχνία, Εκδόσεις Τζιόλα

Β. Ειδικότητα Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
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Σελλούντος Β.Η. (2005), Θέρμανση - Κλιματισμός, Τόμοι Α και Β, Εκδότης ΣΕΛΚΑ
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Αλέξης Γ. (2007), Η Τεχνολογία της Ψύξης, Εκδόσεις Σταμούλη Παπαγεωργίου, Ν., Γ. (1993). Ατμοπαραγω-

γοί Ι και ΙΙ. Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ. Βραχόπουλος Μ. (2000), Ψυκτικές Διατάξεις, Εκδόσεις ΙΩΝ
Ακριτίδη Κ. (1985), Αντλίες, Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη
Η σχετική με τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νομοθεσία 

Για τον κλάδο ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2014-2015)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ Φ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός βιβλίου: 0-22-0229 ISBN: 978-960-

06-4890-4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4,

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου 

Συγγραφείς: Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Ξιφαράς 
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός Βιβλίου:1-21-05151 
ISBN: 978-960-06-2774-9
Από σελίδα 30 έως και 156

Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ 

Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας (ΕΚΔΟΣΗ 2018)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννης Κολλιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος κ.λπ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
Κωδικός βιβλίου 1-22-0081 ISBN: 978-960-06-2354-3
Από «Η Ελληνική επανάσταση του 1821» έως και «το Κυπριακό Πρόβλημα» (σελ. 16 έως και 165)

Για τον κλάδο ΔΕ9 Οδηγών:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2014-2015)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ Φ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός βιβλίου: 0-22-0229 ISBN: 978-960-

06-4890-4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4,

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου 

Συγγραφείς: Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Ξιφαράς 
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός Βιβλίου: 1-21-05151 
ISBN: 978-960-06-2774-9
Από σελίδα 30 έως και 156

Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ 

Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας (ΕΚΔΟΣΗ 2018)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννης Κολλιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος κ.λπ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
Κωδικός βιβλίου 1-22-0081 ISBN: 978-960-06-2354-3
Από «Η Ελληνική επανάσταση του 1821» έως και «το Κυπριακό Πρόβλημα» (σελ. 16 έως και 165)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνι-

ών, Α΄ Έκδοση 1999, ISBN 960-337-031-2

ν. 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με διάφορους νόμους έως 

και την τροποποίησή του με το άρθρο 60 του ν. 4568/2018

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Ιστοσελίδα Υπουργείου Μεταφορών (www.yme.gr) 
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Για τον κλάδο ΔΕ11 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2014-2015)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ Φ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός βιβλίου: 0-22-0229 ISBN: 978-960-

06-4890-4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4,

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου 

Συγγραφείς: Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Ξιφαράς 
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κωδικός Βιβλίου:1-21-05151
ISBN: 978-960-06-2774-9
Από σελίδα 30 έως και 156

Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ 

Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας (ΕΚΔΟΣΗ 2018)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννης Κολλιόπουλος, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος κ.λπ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
Κωδικός βιβλίου 1-22-0081 ISBN: 978-960-06-2354-3
Από «Η Ελληνική επανάσταση του 1821» έως και «το Κυπριακό Πρόβλημα» (σελ. 16 έως και 165)

ν. 2168/1993 «Όπλα - Πυρομαχικά - Εκρηκτικά κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του 

ν. 4249/2014



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ84 Τεύχος ΑΣΕΠ 4/14.02.2019

Ανήκει στην αριθμ. 471.1/35/751408/7.2.2019/Ε.Υ.Π./ΔΙ.Δ.ΥΑ.Π./3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr, τον υπερσύν-
δεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr): 

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid

= 0&lang= και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στο Δικτυακό 
Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφι-
κά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι τεχνικές οδηγίες αφορούν στην συμπλήρωση της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης. Τα παραδείγματα που χρη-
σιμοποιούνται, είναι ενδεικτικά και για τον ακριβή τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης θα πρέπει να 
ανατρέξετε σε όλη την προκήρυξη.

1. Για την συμπλήρωση της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Adobe του Acrobat 

Reader, τον οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε από τον σύνδεσμο https://get.adobe.com/reader/

2. Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, εν συνεχεία να εκτυπωθεί και 
να φέρει πρωτότυπη υπογραφή.

3. Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό (portrait) και όχι 
οριζόντιο (landscape).

4. Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί στις πραγματικές της διαστάσεις και όχι σε σμίκρυν-
ση ή μεγέθυνση.

5. Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί σε σελίδες Α4.

6. Η Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί στην μία πλευρά του χαρτιού και όχι και στις δύο (δη-
λαδή μπροστά και πίσω).

7. Τα πεδία της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.

8. Στα αλφαριθμητικά πεδία θα πρέπει να πληκτρολογηθούν όλοι οι χαρακτήρες, όπως το παρακάτω παράδειγ-
μα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 4

9. Υποχρεωτικά πεδία: Τα πεδία που φέρουν αστερίσκο, όπως το παρακάτω παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να 
συμπληρωθούν.

ΕΠΩΝΥΜΟ * 

10. Κουμπιά επιλογής: Στα πεδία που είναι κουμπιά επιλογής (radio buttons), όπως φαίνεται στο παρακάτω πα-
ράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί μία από τις διαθέσιμες τιμές. Σε περίπτωση που δίνονται πάνω από μία τιμές 
σε ένα πεδίο με τη μορφή κουμπιών επιλογής (radio buttons), δίνεται η τεχνική δυνατότητα να επιλέξετε μόνο μία 
τιμή.

11. Πλαίσια ελέγχου: Τα πλαίσια ελέγχου (check boxes), όπως το παρακάτω παράδειγμα, επιλέγονται και αποεπι-
λέγονται με την χρήση του ποντικιού.

12. Σε περίπτωση που δίνονται πάνω από μία τιμές σε ένα πεδίο με τη μορφή πλαισίων ελέγχου (check boxes), 
δίνεται η τεχνική δυνατότητα να επιλέξετε πολλαπλές τιμές, όπως το παρακάτω παράδειγμα:

13. Λίστες επιλογής: Τα πεδία λιστών επιλογής (combobox), όπως το παρακάτω παράδειγμα, περιέχουν ένα σύ-
νολο από τιμές και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο μία από τις διαθέσιμες, πατώντας το βέλος στο δεξί μέρος 
του πεδίου.
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14. Ο υποψήφιος μπορεί να καταγράψει τα δικαιολογητικά που έχει επισυνάψει στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση 
στις αντίστοιχες σελίδες αυτής.

15. Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση δεν θα πρέπει να περιέχονται χειρόγραφα στοιχεία εκτός της υπογραφής 
(π.χ. μουτζούρες ή σημειώσεις χειρόγραφες).

16. Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγραφεί ΜΟΝΟ ένα νούμερο κινητού τηλεφώνου και ΕΝΑ 

μόνο e-mail, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της ΕΥΠ με τους υποψηφίους.
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. H Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
μέσα σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η Κατηγορία π.χ. Π.Ε. ή Τ.Ε ή Δ.Ε. και ο κλάδος για την 
οποία υποβάλει αίτηση ο υποψήφιος π.χ. ΠΕ1, ΤΕ3, ΔΕ9, μέχρι την 12η Μαρτίου 2019 στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Για το διαγωνισμό της ΕΥΠ, Ταχυδρομική Θυρίδα 14389, Αθήνα Τ.Κ. 11510

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος 
αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

3. Ο αριθμός της ταχυδρομικής σήμανσης αποτελεί τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης.
4. Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο θα πρέπει να αναγράφονται ολόκληρα (όχι 

χρήση υποκοριστικών ή συντετμημένων ονομάτων ) και να συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυ-
τότητας.

5. Σε περιπτώσεις υποβολής περισσοτέρων της μία Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης για διαφορετικούς κλάδους 
της ίδιας κατηγορίας, ή για διαφορετικές γλώσσες του ίδιου Κλάδου π.χ. ΠΕ7 Αγγλικής / ΠΕ7 Γαλλικής, ο υποψήφιος 
υποβάλει την κάθε Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση σε ξεχωριστό φάκελο Α4, έχοντας επισυνάψει σε αυτήν τα αντίστοι-
χα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

6. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου που δεν έχει επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν 
λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

7. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση δικαιολογητικών καθώς επίσης και τροποποίηση ή αντικατάσταση αίτησης 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

8. Τίτλοι, Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις αλλοδαπής, για να ληφθούν υπόψη θα πρέπει είναι επίσημα μεταφρα-
σμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

9. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη προσόντων ή ιδιοτήτων πέραν των προβλεπομένων από 
την παρούσα προκήρυξη δεν λαμβάνονται υπόψη.

10. Τα προσκομιζόμενα σε φωτοαντίγραφα δικαιολογητικά να είναι φωτοτυπημένα σε χαρτί μεγέθους Α/4 και 
να είναι ευκρινή.
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*10000041402190048*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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