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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες 
θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και 
στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752 (Αρ. Απόφασης : 
4771/3.12.2018, ΑΔΑ : 608Γ7Λ6-625) και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης 
(έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : 4772/3.12.2018, ΑΔΑ : 6Μ5Γ7Λ6-ΓΑ5), οι 
οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι 
η Απόφαση 1339/15.4.2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΞΒΟΡ9Υ-ΣΟ9/15.4.2019) και η Απόφαση 
1341/15.4.2019(ΑΔΑ:60ΨΞΟΡ9Υ-6Ε8/15.4.2019).  

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με 
δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των 
προαναφερόμενων πράξεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΠΙΝΑΚEΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

1. Το Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος) έχει ως στόχο να 
παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές 
συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από υφιστάμενες δομές που 
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα 
πρόληψης). 

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο 
Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752, ο αριθμός 
των επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 
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2. Βασικός στόχος των δράσεων του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος) είναι η άρση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, των πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που λαμβάνουν υπηρεσίες 
από το Πολυδύναμο Κέντρο του Πύργου Ηλείας ή από άλλες εγκεκριμένες δομές απεξάρτησης της 
Περιφέρειας. 

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911, ο αριθμός των 
επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:     
         

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την έναρξη της 
πρόσληψης.  
 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός Θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
πλήρους απασχόλησης 

Πύργος 1 ΨΥΧ-ΚΥΤ 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
πλήρους απασχόλησης 

Πύργος 1 ΕΙΔΘΕ-ΚΥΤ 

Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης 
Συνολικός 

Αριθμός Θέσεων 
Κωδικός Θέσης 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
πλήρους απασχόλησης 

Πύργος 1 ΟΙΚΟ-ΚΥΤ 

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
πλήρους απασχόλησης 

Πύργος 1 ΜΑΘ-ΚΥΤ 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
  μερικής απασχόλησης 

Πύργος 1 ΕΚΠ-ΚΥΤ 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
μερικής απασχόλησης 

Πύργος 1 ΦΥΑΓ-ΚΥΤ 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
μερικής απασχόλησης 

Πύργος 1 ΠΛΗΡ-ΚΥΤ 

TE ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
μερικής απασχόλησης 

Πύργος 1 ΦΩΤ-ΚΥΤ 
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Ελλείψει οποιωνδήποτε απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης (γενικών ή ειδικών) η 
υποψηφιότητα θεωρείται απορριπτέα χωρίς περαιτέρω εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών.  
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους  

 Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.    

 Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  

 Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο έναρξης της πρόσληψης. Συγκεκριμένα δεν δύνανται να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα: 
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β)  Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

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

δ)  Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 
Η ανικανότητα πρόσληψης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του 
Συντάγματος διατάγματος που αίρει το σχετικό κώλυμα.  
 
Το κώλυμα πρόσληψης δεν ισχύει για τους Ειδικούς Θεραπευτές (Απόφοιτοι Αναγνωρισμένου 
Θεραπευτικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ 51/Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  
 

 Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου.  
 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 
Α) Αναλυτικά, για κάθε θέση τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την 
εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα 
Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752, είναι : 

 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ψυχολογία. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από έναν (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου. 
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 Ξένη γλώσσα. 
 

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
 Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα 

απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 
με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή του σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν (1) 
έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.  

 
Β) Αναλυτικά, για κάθε θέση τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την 
εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911, 
είναι : 
 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (πλήρους απασχόλησης)  
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης.  

  Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου. 

 Ξένη γλώσσα. 
 

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (πλήρους απασχόλησης)   
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μαθηματικών. 

 Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων.  

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου. 

 Ξένη γλώσσα. 
 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (μερικής απασχόλησης) 
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου.  

 Ξένη γλώσσα.  
 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μερικής απασχόλησης) 
 Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.  

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου.  

 Ξένη γλώσσα.  
 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μερικής απασχόλησης) 
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική.   
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 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του πτυχίου.  

 Ξένη γλώσσα.  

 
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ (μερικής απασχόλησης) 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τεχνολογικής εκπαίδευσης στη Φωτογραφία. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως 
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση 
του διπλώματος.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των 
επαναπροκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ́(ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) 
και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει: 
 
Ι. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4, στο ΚΕΘΕΑ, στη 
διεύθυνση: 

ΚΕΘΕΑ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΚΥΤ) 
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα 

 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 14 
Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα έως και τις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, σε φάκελο 
μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) με αναλυτική καταγραφή των 

παρακάτω συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών. Η 
αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησής 
του, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΙΙ της παρούσας ενότητας. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  
  

2. Βιογραφικό Σημείωμα.  
 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες 
κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού 
Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής 
γλώσσας. 
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4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων. 

 
5. Τίτλο σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

 
6. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) με 

επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 2).  

 
7. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).   

 
8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

 
9. Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης, όπου απαιτείται. 

 
10. Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων, όπου απαιτείται. 

 
11. Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος 

Απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

 
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση 

πλαστού τίτλου σπουδών».   

 
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση 
συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν. 
 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 25 
Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. 
 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε 
περισσότερες της μίας (1) θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 
 
ΙΙ.  Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και η κατάθεση συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών, καθώς και η διόρθωση στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή έως και τις 25 Οκτωβρίου 
2019, ημέρα Παρασκευή και γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή συστημένης επιστολής σε 
φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση : 

ΚΕΘΕΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΚΥΤ) 
Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα 

 
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα 
δεδομένα-στοιχεία του εντύπου «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να 
αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει. Συνημμένα υποβάλλεται, υποχρεωτικά, υπογεγραμμένη η 
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εκτυπωμένη μορφή της αρχικής αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η 
τροποποίηση/συμπλήρωση των δικαιολογητικών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια (Α-Β) : 
  
Α. Κατάταξη υποψηφίων βάσει κριτηρίων    
 
Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης όπως αναφέρονται στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατατάσσεται κατά Περιφέρεια/Εκπαιδευτική Κατηγορία/ 
Ειδικότητα/Έδρα Θέσης σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας (εκτός 
της βαθμολόγησης του κριτηρίου της συνέντευξης), όπως προκύπτει από το άθροισμα της 
βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων:  
 
1. Τίτλος σπουδών : για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ ο βαθμός απολυτηρίου πολλαπλασιάζεται με το 20. 
Στην περίπτωση κλασματικών αριθμών γίνεται αναγωγή των κλασματικών ψηφίων σε δεκαδικά. 

 
2. Επαγγελματική εμπειρία : επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως ογδόντα τέσσερις 

(84) μήνες για ΠΕ και ΤΕ σε αντικείμενο σχετικό με την επαναπροκηρυσσόμενη θέση, για ΔΕ 
Ειδικούς Θεραπευτές μετά την αποφοίτηση τους σε οποιαδήποτε απασχόληση.  

  
3. Ξένη γλώσσα (Γ2/C2-Άριστη 70 μονάδες, Γ1/C1-Πολύ καλή 50 μονάδες και B2-Καλή 30 

μονάδες): βαθμολογείται μόνο μία (1) ξένη γλώσσα από τις αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β’.  

 
Με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στο έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη 
Δήλωση», καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες κατάταξης: 
 

 Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ» 

 Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ». 

 Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.  

 O «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ». 
 
Επισημαίνεται ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ καταρτίζεται πριν από την βαθμολόγηση του κριτηρίου 
της συνέντευξης. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κάθε μίας εκ των κατηγοριών Τριτοβάθμιας (ΠΕ/ΤΕ) ή 
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης και ειδικότητας, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο 
χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας και, εφόσον και αυτός συμπίπτει, προηγείται ο υποψήφιος με τον 
μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια και η ισοβαθμία 
παραμείνει, η σειρά κατάταξης μεταξύ των ισοβαθμούντων καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η 
οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, οι οποίοι συμπληρώνονται πριν 
από τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης. 
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Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού καταρτίζει τον «ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» με τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη, αφού 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαιτούμενων από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
δικαιολογητικών. 
 
Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με το 10% των υποβληθεισών 
Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων ανά περιφέρεια και κωδικό θέσης/ειδικότητα, 
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των 
υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 20 ανά κωδικό 
θέσης επί τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Εάν οι υποψηφιότητες ανά κωδικό θέσης (προς 
πλήρωση) είναι λιγότερες από 20, καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των υποψηφίων.  
 
Οι ανωτέρω πίνακες μετά την έγκριση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr).  
 
Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επόμενη, της ανάρτησής τους.  
 
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΚΕΘΕΑ 
(Επιτροπή Ενστάσεων), στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

ΚΕΘΕΑ (Επιτροπή Ενστάσεων) 
Ένσταση για την 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (π.χ. ΨΥΧ-ΚΥΤ) 

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα 
 
Η Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται από το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 
Απαρτίζεται από ένα μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, που προΐσταται, και δύο μέλη, Υπεύθυνους 
Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Τομέων, με σκοπό να εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις, 
ελέγχοντας την ορθότητα των προαναφερομένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων, και να εκδώσει 
την απόφασή της. 
 
Εφόσον γίνουν αποδεκτές υποβληθείσες ενστάσεις σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 
Ενστάσεων, το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αναμορφώνει τους 
πίνακες : «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ», 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ», «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» οι οποίοι, μετά την έγκριση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο 
του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr).  
 
Β. Συνέντευξη   

 
Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει τον «ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» στην Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων. 
 
Η συνέντευξη διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία καλείται «Επιτροπή Διενέργειας 
Συνεντεύξεων», ορίζεται με απόφαση Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και αποτελείται από τέσσερις (4) 
Υπευθύνους Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Τομέων, τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ανάπτυξης και 

http://www.kethea.gr/
http://www.kethea.gr/
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Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ένα αναπληρωματικό μέλος (Υπεύθυνος Θεραπευτικού 
Προγράμματος / Τομέα). Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Υπεύθυνου Τμήματος 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα αναπληρώνεται από Υπεύθυνο Τμήματος 
Διοίκησης - Οικονομικών Θεραπευτικού Προγράμματος. Για την υποβοήθηση του έργου της 
Επιτροπής Διενέργειας Συνεντεύξεων ορίζεται και Γραμματέας. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων ανάλογα με 
τον αριθμό των υποψηφίων και εντός προκαθορισμένου διαστήματος, σύμφωνα με τη σχετική 
Απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 
  
Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από την/τον Γραμματέα της Επιτροπής Διενέργειας Συνεντεύξεων 
εγκαίρως, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς) στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Σε κάθε περίπτωση η 
ειδοποίηση καταχωρείται σε τηρούμενο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ».  
 
Βάσει του διαβιβασθέντος πίνακα, η Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων καλεί σε συνέντευξη τους 
περιλαμβανόμενους σε αυτόν υποψηφίους. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον όλων των μελών της 
Επιτροπής.  
 
Οι θεματικές ενότητες αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως εξής :  
 
Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ.  
 
Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ.   
 
Γ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. 
 
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ. 
 
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Συνεντεύξεων ξεχωριστά αξιολογεί το επίπεδο (Ανεπαρκές, 
Ικανοποιητικό, Καλό, Πολύ Καλό, Εξαιρετικό) των υποψηφίων για κάθε θεματική ενότητα με 
βαθμολογούμενη κλίμακα. 
 
Κατά τη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που 
σχετίζονται με την περιγραφή και το αντικείμενο της θέσης εργασίας, τις απαιτούμενες γνώσεις, 
ικανότητες ή δεξιότητες και αξιολογούνται στις παραπάνω θεματικές ενότητες.  
 
Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης καθορίζεται για τους υποψηφίους της 
εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ σε 1040 μονάδες και για τους υποψήφιους της εκπαιδευτικής 
κατηγορίας ΔΕ σε 960 μονάδες. 
 
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Συνεντεύξεων καταχωρεί τη βαθμολογία της συνέντευξης, 
ανά υποψήφιο, στον «ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ» στον οποίο επισυνάπτονται τα 
φύλλα αξιολόγησης (Συν. Α για ΠΕ/ΤΕ & Συν. Β για ΔΕ) των υποψηφίων.  
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων μεταφέρει τη βαθμολογία του κάθε μέλους στo 
«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ». Εξάγει το άθροισμα της βαθμολογίας και υπολογίζει 
τον τελικό βαθμό κάθε υποψηφίου, αθροίζοντας τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος για κάθε 
πεδίο αξιολόγησης. 
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Τέλος, καταρτίζει τον «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» με τους 
υποψηφίους που κλήθηκαν και δεν προσήλθαν στη συνέντευξη. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων διαβιβάζει εγγράφως τους σχετικούς πίνακες και τα Φύλλα 
Αξιολόγησης των υποψήφιων υπογεγραμμένα από τα μέλη της στο Τμήμα Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια, το Τμήμα καταρτίζει τον «ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ» και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Τομέα Διοίκησης και 
Οικονομικών διαβιβάζει προς έγκριση στο Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. Ο εγκεκριμένος Πίνακας αναρτάται 
στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr). 
 
Ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν χωρεί. 
 
Το Τμήμα εισηγείται στο Διευθυντή ΚΕΘΕΑ την πρόσληψη των επιλεγέντων και ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
εκδίδει την Απόφαση πρόσληψης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι επιλεγέντες ενημερώνονται για την ημερομηνία πρόσληψης που ορίζεται από το ΚΕΘΕΑ.  
 
Οι επιλεγέντες θα απασχολούνται σαράντα (40) ώρες ανά εβδομάδα στις ειδικότητες πλήρους 
απασχόλησης και έως δεκαπέντε (15) ώρες στις ειδικότητες μερικής απασχόλησης.   
 
Οι επιλεγέντες, με την πρόσληψή τους, καταθέτουν αντίγραφο ποινικού μητρώου. Εξαιρούνται από 
την υποβολή αντίγραφου ποινικού μητρώου οι επιτυχόντες για τις θέσεις ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής. 
    
Από το ΚΕΘΕΑ θα διενεργηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών των 
επιλεγέντων, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει πρόβλημα, 
η πρόσληψη είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανακαλείται υποχρεωτικά.  
 
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της Σύμβασης τους, δύναται να αντικαθίστανται 
με τους αμέσως επόμενους διαθέσιμους κατά σειρά κατάταξης και ειδικότητα επιλαχόντες.  
 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι της 
συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.    

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ 
(www.kethea.gr). 
 
Τα Παραρτήματα Α ́, Β ́, Γ’, Δ’ και Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ́: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014) 

http://www.kethea.gr/
http://www.kethea.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην εφημερίδα πανελλήνιας 
κυκλοφορίας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» και σε τοπική εφημερίδα.  
 
 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019 
Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 
 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
Στην εκτυπωμένη μορφή του εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» επισυνάπτονται τα 
δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια 
[όπως αυτά αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (γενικά και 
ειδικά)] που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς 
προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. 
 
Υπογραμμίζεται ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τους 
υποψήφιους στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αυτό να προκύπτει από το περιεχόμενο των αποδεικτικών 
εγγράφων ή βεβαιώσεων που επισυνάπτονται στην αίτηση. Δικαιολογητικά που κατατίθενται 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη και οι υποψήφιοι 
αποκλείονται από τη διαδικασία. 
 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 

  
Για την απόδειξη των Γενικών Προσόντων επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. 
 
Για τα Ειδικά Προσόντα ισχύουν τα παρακάτω : 
 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Στον τίτλο σπουδών αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 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. 
 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου 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 και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη 
αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι τίτλοι εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 
αρμοδιότητάς του.  
 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω στο Παράρτημα Γ΄.  
 
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή 
αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός 
τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (Ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο 
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υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί, στον "ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ " 
του εντύπου της αίτησης, με την καταγραφή του τίτλου σπουδών, συμπληρώνει και το ελάχιστο της 
βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5». 
 
 
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 
Όσο αφορά τη βαθμολογούμενη επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία.  
 
Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή 
μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών ή μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με τα 
οποία οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, 
ασφαλιστική κάλυψη. 
 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση για την απόδειξη του είδους και της 
χρονικής διάρκειας της επαγγελματικής εμπειρίας, είναι : 
 
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 
 
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

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

 
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής 
εμπειρίας. 
 
Απαιτείται επιπλέον για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή 
δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
επαγγελματικής εμπειρίας. Στην περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί στον 
δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. 

 
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 
 
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 
 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 
 
Οι μισθωτοί που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, 
αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
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φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

 
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης. 
 

• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της επαγγελματικής εμπειρίας. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπληρώνεται ο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.   
 
 
3. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση 
επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής 
Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε 
επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία 
επαγγελματική οργάνωση.  
 
Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας της Ψυχιατρικής, όπου αυτή απαιτείται. Από τις άδειες πρέπει 
να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια που απαιτείται 
από την προκήρυξη. Όλες οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία της 
πρόσληψης. 
 
 
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 51, Ν. 4939/2013, ΦΕΚ 74/Α/20.3.2013 όπως ισχύει σήμερα), με 
το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2 ) έτη. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τους 
υποψηφίους στην «Αίτηση  – Υπεύθυνη Δήλωση» συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης της 
θέσης πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της «Αίτησης– 
Υπεύθυνης Δήλωσης». 
Ο υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 
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Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 185/3.8.2007/τ.Α’), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του π.δ. 50/20016» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», 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 μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή 
της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή 
αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της 
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, είναι αποδεκτά σε 
δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη 
γλώσσα είναι η αγγλική. 

 
Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής 
πιστοποιητικά: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

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

 International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – 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. 

 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 απόδειξη 
της άριστης γνώσης). 

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



      
Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-20 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

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

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

 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

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

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

 Test of Interactive English, C2 Level. 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

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

 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

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

 International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – 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). 

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

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, 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 Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent 
level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

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

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
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 AIM Awards Level 2 Certificate 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) 

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
Language ASSESSMENTS (CaMLA) 

 LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – 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). 

 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του 
Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
-COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 
γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – 
(Συνυποβάλλονται 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 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 
Certificate in ESOL International (CEF 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 Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 
level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

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

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

 Test of Interactive English, B2 + Level. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, 
Writing, Speaking). 
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 MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 
του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS 

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
Language ASSESSMENTS 

 LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
 
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας 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 
ύπαρξης φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό 
σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε 
αντίστοιχο επίπεδο. 
 
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 

 Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 

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

 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

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

 Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

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

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

 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 

 Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
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 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 

 Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου 

 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 
απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για 
το επίπεδο του πιστοποιητικού. 
 
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, 
• Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-

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

Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, 

Sprechen) 
• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
• LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

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

 GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 

 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 

 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 

 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 
1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1. 

 Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 

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

 GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 
1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2. 

 Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
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Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
Η γνώση της ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

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

 DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) 

 DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

 Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

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

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

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

 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 

 CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

 Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

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

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

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

 Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για 
το επίπεδο του πιστοποιητικού. 
 
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως 
εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

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

 DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002) 
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 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 
2008) 

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

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

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

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

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

 CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

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

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

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

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

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

 Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

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

 СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

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

 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
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 СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. 
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

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

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) : 
 

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

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

 СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
 
 

Ζ)  ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38 Α΄) 
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως 
εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

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

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):  

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

 
(γ) Καλή γνώση (Β2):   

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

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



      
Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-20 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

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. 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. 
(iv)  Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί 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 και Β2 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 δευτεροβάθμιας 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. 
 
γ)  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 

(Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 
επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου 
αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (N. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014) 
 
Της ημεδαπής 
 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
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β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). 
 
Της αλλοδαπής 
 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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/ΦΕΚ208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται 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 σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 
επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών στις 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 που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1) 

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που προκύπτει από τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην Αίτηση – Υπεύθυνη 
Δήλωση) 

 

Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 

Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΜΗΝΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(2) 
 

(με δυο 
δεκαδικά) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΦΟΡΕΑ

(3)
 

ΠΛΗΡΗ / 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(4)

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1.        

2.        

3.        

4.        

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α   

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΙΚΑ) 

Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΜΗΝΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(5) 
 

(με δυο 
δεκαδικά) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΟΡΕΑ
(3)

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ Α + Β) (6) 

 

    
ΑΡΙΘΜΗΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ 
 
Ημερομηνία : …………………………………..                                        Ο/Η Δηλ…………………. 
                                  Υπογραφή  
(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, µπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο.  

(2) Οι μήνες εμπειρίας προκύπτουν από τη διαίρεση των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης διά (÷) του 25. 
(3) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση µε «Ι» ή «∆», ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός Τοµέας, Φυσικά Πρόσωπα 
ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (εταιρείες κ.τλ.). ∆: ∆ηµόσιος Τοµέας, υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ α' και β' βαθµού ή ΝΠΙ∆ του 
Δηµόσιου Τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για 
ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται µε την ένδειξη «Ε».  
(4) Πλήρη ή Μερική κατά περίπτωση 
(5)Οι μήνες εμπειρίας προκύπτουν από τις ημέρες του χρονικού διαστήματος της εμπειρίας διά (÷) του 30. 
(6) Στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ καταγράφεται το άθροισμα του ακέραιου μέρους των ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ Α & Β.  
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ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

Προσωπικά Στοιχεία  
Επώνυμο     
 
Όνομα        
 
Όνομα πατέρα        
 
Όνομα μητέρας        
 
Ημερομηνία Γέννησης     

 
Φύλο         Άνδρας     Γυναίκα 
 
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Διαβατηρίου        
 
Διεύθυνση        
 
Πόλη        
 
Ταχυδρομικός Κωδικός     
 
Νομός        
 
E-mail        
 

Τηλέφωνο        

 

Κινητό 

Στοιχεία Θέσης Εργασίας  
Έδρα Θέσης Εργασίας 
 
Ειδικότητα:      
 

Κωδικός Θέσης:      

  
Επαγγελματική Εμπειρία   
Εμπειρία για την Θέση (σε μήνες)   
 

Στοιχεία Σπουδών   
Τίτλος Σπουδών  
 
Βαθμός Τίτλου Σπουδών    

  
, 

 
Έτος Κτήσης    
 
Ξένη Γλώσσα      
 

Επίπεδο Γλωσσομάθειας 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E’ 
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Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης  (ΜΟΝΟ για ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές) 
Φορέας:   
 

Έτος Αποφοίτησης  

 

Δικαιολογητικά  

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ   «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»  

2) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α.Δ.Τ. Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ :  

3α) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  

3β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ  

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  

5) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

6) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                           
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (όπου απαιτείται) 
  

7) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (όπου απαιτείται)  

8) ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (όπου απαιτείται)  

9)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β΄ΤΑΞΗΣ (όπου απαιτείται) 

10)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (όπου απαιτείται) 

 
11)ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (όπου απαιτείται)  

12)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ                             
ΠΛΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ»  

ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ           

 (ολογράφως)         (αριθμητικά) 
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Υπεύθυνη Δήλωση 
 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΕΠΙΛΕΓΩ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ  ΚΑΙ 
ΑΛΗΘΗ. ΔΗΛΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986.  

  

 
 
 

Ημερομηνία : _______________ 
 
 
 

 
 
 

Ο/Η υποψήφι________ 
 
 

[υπογραφή] 

 

 
 

 


