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      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7026/441/26.06.2020 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Τροποποίησης ως προς την Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών 
αντίστοιχα του τεύχους της με Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών 
ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης με 
τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»,  με κωδικό ΟΠΣ 
5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΑΔΑ: 
ΨΠΗΔ46Ψ2ΣΠ-2Χ4) 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13346/12.10.2016 (ΑΔΑ:6Ζ9Ξ4653Ο7-ΙΚΗ) Απόφαση Ένταξης, 
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης». 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10722/11.04.2017 (ΑΔΑ:7ΞΖΜ465Χ18-ΑΛΘ) Απόφαση 1ης 
Τροποποίησης  της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5002212 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθησης». 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1994/3.04.2019 (ΑΔΑ:61Μ1465Χ18-ΑΝΨ) Απόφαση 2ης 
Τροποποίησης  της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5002212 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθησης». 

4. Την υπ’ αριθμ. 4586/251/8.2.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την 
έγκριση των Αποφάσεων Υλοποίησης με ιδία μέσα: Υποέργου 1- Συντονισμός και 
διαχείριση της Πράξης, Υποέργο 2 – ΑΠ7 ΛΑΠ, Υποέργο 3 –ΑΠ7 ΜΕΤ, Υποέργο 4 – 
ΑΠ7 ΠΑΠ, Υποέργο 5 –ΑΠ8 Στερεά Ελλάδα, Υποέργο 6 – ΑΠ9 Νότιο Αιγαίο της 
Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212. 

5. Την υπ’ αριθμ 6327/378/12.07.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την 
έγκριση των Αποφάσεων Υλοποίησης με ιδία μέσα: Υποέργου 1- Συντονισμός και 
διαχείριση της Πράξης, Υποέργο 2 – ΑΠ7 ΛΑΠ, Υποέργο 3 –ΑΠ7 ΜΕΤ, Υποέργο 4 – 
ΑΠ7 ΠΑΠ, Υποέργο 5 –ΑΠ8 Στερεά Ελλάδα, Υποέργο 6 – ΑΠ9 Νότιο Αιγαίο της 
Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212. 

6. Την  υπ’ αριθμ. 4697/263/11.04.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά 
με την έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής για την παρακολούθηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, στο Επιχειρησιακό 
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Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020». 

7. Τον Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4505/2017, άρθρ. 16 (ΦΕΚ 189 
Α/8.12.17). 

8. Το με αρ. πρωτ. 616/31.01.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ με θέμα 
«Απάντηση στην πρόταση της Ν.Υ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την πράξη των Κέντρων Δια 
Βίου Μάθησης με MIS 5002212» 

9. Το από 11.02.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

10. Το από 06.03.2020  - απεσταλμένο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
- έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Απάντηση στα ερωτήματα σχετικά με τους 
εκπαιδευτές ΚΔΒΜ για τη νέα πρόσκληση». 

11. Το από 10.03.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αντιστοιχίες Πτυχίων». 

12. Τα από 05.03.2020 και 18.05.2020 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 
Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ σχετικά με Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Πρόσκλησης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων «ΚΔΒΜ-Νέα Φάση»  

13. Το από 05.06.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ» 

14. Την με αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ περί Έγκρισης 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις 
εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο πλαίσιο 
της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»,  με 
κωδικό ΟΠΣ 5002212 (ΑΔΑ: ΨΠΗΔ46Ψ2ΣΠ-2Χ4) 

15. Τις με αριθμ. πρωτ. 136/41/02.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΠΡ46ΨΖΣΠ-4ΗΡ), 
136/45/02.01.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΝ46ΨΖΣΠ-5ΦΠ) και 136/44/02.01.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΨ7Π46ΨΖΣΠ-ΩΛΨ Αποφάσεις Ανάληψης Δέσμευσης.  

16. Την Εισήγηση του Προέδρου (Πρόταση της Δ/νσης Προγραμμάτων Νεολαίας και 
Διά  Βίου Μάθησης με αριθμό 111/24.06.2020) 

17. Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του. 
 

Αποφασίζει  
 

1. Την έγκριση λήψης  παράτασης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και 
φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης της με Α.Π. 
660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης 
έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο 
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πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»,  με 
κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ,   ΑΔΑ: 
ΨΠΗΔ46Ψ2ΣΠ-2Χ4),   ως ακολούθως: 
 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και 
06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)  

 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών 
έως και 10/07/20200 

 
2.  Την τροποποίηση της ανωτέρω Πρόκλησης σε όλα τα σχετικά με την ανωτέρω 
παράταση πεδία 
 
3. Τη δημοσίευση της τροποποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην 
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 
δ) Κ.Δ.Β.Μ. –ΝΕΑ ΦΑΣΗ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
α) Ν.Υ 
β) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
γ) Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  
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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                                     

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ  
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» 

 
 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό 
ΟΠΣ 5002212  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη  συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  

 

Α.Π. : 660/4/16980/10-06-2020 

  

 

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 

15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)  

Προθεσμία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών: 

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 
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Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το 
Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ, 
άρθρο 2, παρ. 10 (ΦΕΚ 8Β΄/ 10-02-2020), και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα  
Διά  Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο – 
Ε.Κ.Τ.) και  εθνικών  πόρων,   έχοντας  υπόψη τις : α) με  αρ. Πρωτ. 13346/12-10-2016 Απόφαση 
Ένταξης της  Ε.Υ.Δ και  την  τροποποίηση  με  αρ.  πρωτ.  10722/11-04-2017 καθώς  και  την 
υπ΄αριθ. 6998/439/11-6-2020 απόφαση  του Δ.Σ.  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  απευθύνει  πρόσκληση  
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου για: 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙA ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης, που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 
(ΠΠ), από ΟΤΑ Α’ βαθμού είτε πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ. 
Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον 
ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα ΕΚΟ. Βασικός στόχος του έργου είναι η  καλλιέργεια και 
ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε 
ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, 
επιχειρηματικότητα κ.λπ.). 
Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενηλίκους άνεργους και εργαζόμενους, 
ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, 
φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.  

 
Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά, είναι: 

 Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την 
έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου. 

 Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου. 
 Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης. 
 Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα 

μάθησης) 
Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.  

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων των Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με την αίτησή 
τους μπορούν να επιλέξουν όσες Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) επιθυμούν μίας 
Περιφέρειας (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα (968/11-01-2018 e-mail της ΓΓΔΒΜ & ΝΓ):  
 
 
 
 



 
 
 

3 

 
 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

1 

Δήμοι Νομού Δράμας 
Δ. Δοξάτου  
Δ. Δράμας  
Δ. Κάτω Νευροκοπίου  
Δ. Παρανεστίου  
Δ. Προσοτσάνης  
Δήμοι Νομού Έβρου 
Δ. Αλεξανδρούπολης 
Δ. Διδυμοτείχου 
Δ. Ορεστιάδας 
Δ. Σαμοθράκης 
Δ. Σουφλίου 
Δήμοι Νομού Καβάλας 
Δ. Θάσου  
Δ. Καβάλας  
Δ. Νέστου  
Δ. Παγγαίου 
Δήμοι Νομού Ξάνθης 
Δ. Αβδήρων 
Δ. Ξάνθης 
Δ. Τοπείρου 
Δήμοι Νομού Ροδόπης 
Δ. Κομοτηνής 
Δ. Αρριανών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
2 
 
 

Δήμοι Νομού Ημαθίας 
Δ. Αλεξάνδρειας 
Δ. Βέροιας 
Δ. Νάουσας 
Δήμοι Νομού Θεσσαλονίκης 
Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης 



 
 
 

4 

 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Δ. Βόλβης 
Δ. Δέλτα 
Δ. Θερμαϊκού 
Δ. Θέρμης  
Δ. Θεσσαλονίκης  
Δ. Καλαμαριάς  
Δ. Κορδελιού – Ευόσμου 
Δ. Λαγκαδά  
Δ. Νέαπολης – Συκεών 
Δ. Παύλου Μελά 
Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη 
Δ. Χαλκηδόνος 
Δ. Ωραιοκάστρου  
Δήμοι Νομού Κιλκίς 
Δ. Κιλκίς 
Δήμοι Νομού Πέλλης 
Δ. Αλμωπίας  
Δ. Έδεσσας  
Δ. Πέλλας 
Δ. Σκύδρας  
Δήμοι Νομού Πιερίας 
Δ. Δίου - Ολύμπου  
Δ. Κατερίνης  
Δ. Πύδνας - Κολινδρού  
Δήμοι Νομού Σερρών 
Δ. Αμφίπολης   
Δ. Σερρών  
Δ. Σιντικής  
Δ. Βισαλτίας 
Δήμοι Νομού Χαλκιδικής 
Δ. Αριστοτέλη  
Δ. Κασσάνδρας  
Δ. Νέας Προποντίδας  
Δ. Πολυγύρου  
Δ. Σιθωνίας  

 
 
 

 
 



 
 
 

5 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

3 

Δήμοι  Νομού Γρεβενών 
Δ. Γρεβενών  
Δ. Δεσκάτης  
Δήμοι Νομού Καστοριάς 
Δ. Καστοριάς 
Δ. Άργους Ορεστικού 
Δήμοι Νομού Κοζάνης 
Δ. Βοίου  
Δ. Εορδαίας  
Δ. Κοζάνης  
Δ. Σερβίων 
Δ. Βελβεντού  
Δήμοι Νομού Φλωρίνης 
Δ. Αμυνταίου  
Δ. Πρεσπών  
Δ. Φλώρινας  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

4 

Δήμοι Νομού Άρτης 
Δ. Αρταίων 
Δ. Νικολάου Σκούφα 
Δήμοι  Νομού Θεσπρωτίας 
Δ. Ηγουμενίτσας  
Δ. Σουλίου  
Δήμοι Νομού Ιωαννίνων 
Δ. Δωδώνης 
Δ. Ζαγορίου 
Δ. Ζίτσας  
Δ. Ιωαννιτών 
Δ. Κόνιτσας 
Δ. Μετσόβου 
Δ. Πωγωνίου 
Δήμοι Νομού Πρεβέζης 



 
 
 

6 

 
 
 

Δ. Ζηρού 
Δ. Πάργας 
Δ. Πρέβεζας  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

5 

Δήμοι Νομού Καρδίτσας 
Δ. Καρδίτσας 
Δ. Παλαμά 
Δ. Σοφάδων 
Δήμοι Νομού Λαρίσης 
Δ. Αγιάς  
Δ. Ελασσόνας  
Δ. Κιλελέρ  
Δ. Λαρισαίων  
Δ. Τεμπών  
Δ. Τυρνάβου  
Δ. Φαρσάλων  
Δήμοι Νομού Μαγνησίας 
Δ. Αλμυρού  
Δ. Βόλου  
Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου  
Δ. Νοτίου Πηλίου  
Δ. Ρήγα Φερραίου  
Δ. Αλοννήσου  
Δ. Σκοπέλου  
Δ. Σκιάθου 
Δήμοι Νομού Τρικάλων 
Δ. Καλαμπάκας 
Δ. Πύλης 
Δ. Τρικκαίων 
Δ. Φαρκαδόνας 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

6 Δήμος Νομού Ζακύνθου 
Δ. Ζακύνθου 



 
 
 

7 

 
 
 

Δήμοι Νομού Κερκύρας 
Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαπόντιων Νήσων 
Δ. Παξών  
Δήμοι Νομού Κεφαλληνίας 
Δ. Αργοστολίου 
Δ. Ληξουρίου 
Δήμοι Νομού Λευκάδος 
Δ. Λευκάδος 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

7 

Δήμοι Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
Δ. Αγρινίου 
Δ. Άκτιου – Βόνιτσας 
Δ. Αμφιλοχίας  
Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
Δ. Ναυπακτίας  
Δήμοι Νομού Αχαΐας  
Δ. Αιγιαλείας 
Δ. Ερυμάνθου 
Δ. Καλαβρύτων 
Δ. Πατρέων 
Δήμοι Νομού Ηλείας 
Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης 
Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 
Δ. Αρχαίας Ολυμπίας  
Δ. Ήλιδας 
Δ. Πηνειού 
Δ. Πύργου 
Δ. Ζαχάρως 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
8 
 

Δήμοι Νομού Αττικής (Βορείου Τομέα Αθηνών) 
Δ. Αγίας Παρασκευής 
Δ. Αμαρουσίου 
Δ. Βριλησσίων 



 
 
 

8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. Ηρακλείου 
Δ. Κηφισιάς 
Δ. Λυκόβρυσης – Πεύκης 
Δ. Μεταμορφώσεως 
Δ. Παπάγου – Χολαργού 
Δ. Πεντέλης 
Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού 
Δ. Χαλανδρίου 
Δ. Νέας Ιωνίας 
Δήμοι Νομού Αττικής (Δυτικού Τομέα Αθηνών) 
Δ. Αγίας Βαρβάρας  
Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
Δ. Αιγάλεω 
Δ. Ιλίου  
Δ. Περιστερίου 
Δ. Χαϊδαρίου 
Δ. Πετρούπολης 
Δήμοι Νομού Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 
Δ. Αθηναίων 
Δ. Βύρωνος 
Δ. Γαλατσίου 
Δ. Δάφνης – Υμηττού 
Δ. Ζωγράφου 
Δ. Ηλιουπόλεως 
Δ. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
Δ. Καισαριανής 
Δήμοι Νομού Αττικής (Νοτίου Τομέα Αθηνών) 
Δ. Αγίου Δημητρίου 
Δ. Αλίμου 
Δ. Γλυφάδας 
Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης 
Δ. Καλλιθέας 
Δ. Μοσχάτου – Ταύρου 
Δ. Νέας Σμύρνης 
Δ. Παλαιού Φαλήρου 
Δήμοι Νομού Αττικής ( Ανατολικής Αττικής) 
Δ. Αχαρνών  
Δ. Διονύσου 



 
 
 

9 

 
 
 

 
 
 
 
 

8 

Δ. Κρωπίας  
Δ. Λαυρεωτικής 
Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
Δ. Παιανίας  
Δ. Παλλήνης  
Δ. Ραφήνας – Πικερμίου 
Δ. Σαρωνικού 
Δ. Σπάτων – Αρτέμιδος 
Δ. Ωρωπού  
Δήμοι Νομού Αττικής (Δυτικής Αττικής) 
Δ. Ασπροπύργου  
Δ. Ελευσίνας 
Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας 
Δ. Μεγαρέων  
Δ. Φυλής 
Δήμοι Νομού Αττικής  (Πειραιώς) 
Δ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας  
Δ. Κορυδαλλού  
Δ. Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη 
Δ. Πειραιώς 
Δ. Περάματος 
Δήμοι Νομού Αττικής ( Νήσων ) 
Δ. Αγκιστρίου 
Δ. Αίγινας 
Δ. Κυθήρων 
Δ. Σαλαμίνας 
Δ. Σπετσών 
Δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων 
Δ. Ύδρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

9 

Δήμοι Νομού Αργολίδος  
Δ. Άργους – Μυκηνών 
Δ. Επιδαύρου  
Δ. Ερμιονίδας  
Δ. Ναυπλιέων  



 
 
 

10 

 
 
 

Δήμοι Νομού Αρκαδίας  
Δ. Βόρειας Κυνουρίας  
Δ. Γόρτυνος  
Δ. Μεγαλόπολης  
Δ. Νότιας Κυνουρίας  
Δ. Τρίπολης  
Δήμοι Νομού Κορινθίας 
Δ. Βέλου – Βόχας 
Δ. Κορινθίων  
Δ. Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων  
Δ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 
Δ. Σικυωνίων  
Δήμοι Νομού Λακωνίας 
Δ. Ανατολικής Μάνης  
Δ. Ελαφονήσου  
Δ. Ευρώτα  
Δ. Μονεμβασίας  
Δ. Σπάρτης  
Δήμοι Νομού Μεσσηνίας 
Δ. Καλαμάτας 
Δ. Μεσσήνης 
Δ. Οιχαλίας 
Δ. Πύλου – Νέστορος 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

10 

Δήμοι Νομού Λέσβου 
Δ. Αγίου Ευστρατίου 
Δ. Λήμνου 
Δήμοι Νομού Σάμου 
Δ. Δυτικής Σάμου 
Δ. Ικαρίας 
Δήμοι Νομού Χίου 
Δ. Χίου  
Δ. Ψαρών  
Δ. Οινουσσών 
 



 
 
 

11 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

11 

Δήμοι Νομού Ηρακλείου 
Δ. Αρχανών – Αστερουσίων 
Δ. Βιάννου  
Δ. Γόρτυνας  
Δ. Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 
Δ. Μαλεβιζίου 
Δ. Μινώα Πεδιάδας 
Δ. Φαιστού 
Δ. Χερσονήσου 
Δήμοι Νομού Λασιθίου 
Δ. Αγίου Νικολάου  
Δ. Ιεράπετρας  
Δ. Σητείας 
Δ. Οροπεδίου Λασιθίου 
Δήμοι Νομού Ρεθύμνης 
Δ. Αγίου Βασιλείου 
Δ. Αμάριου 
Δ. Ανωγείων 
Δ. Μυλοποτάμου 
Δ. Ρεθύμνης 
Δήμοι Νομού Χανίων 
Δ. Αποκορώνου  
Δ. Καντάνου – Σέλινου 
Δ. Κισσάμου  
Δ. Πλατανιά   
Δ. Σφακίων  
Δ. Χανίων  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
12 

 

Δήμοι Νομού Βοιωτίας  
Δ. Αλιάρτου – Θεσπιέων 
Δ. Διστόμου-Αράχοβας – Αντίκυρας 
Δ. Θηβαίων 



 
 
 

12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 

Δ. Λεβαδέων 
Δ. Ορχομενού 
Δ. Τανάγρας 
Δήμοι Νομού Ευβοίας  
Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων 
Δ. Ερέτριας 
Δ. Ιστιαίας – Αιδηψού 
Δ. Καρύστου 
Δ. Κύμης – Αλιβερίου 
Δ. Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 
Δ. Σκύρου 
Δ. Χαλκιδέων 
Δήμοι Νομού Ευρυτανίας  
Δ. Καρπενησίου 
Δ. Αγράφων 
Δήμοι Νομού Φθιώτιδας  
Δ. Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου 
Δ. Αμφίκλειας – Ελάτειας 
Δ. Λοκρών 
Δ. Δομοκού 
Δ. Λαμιέων 
Δ. Μακρακώμης 
Δ. Στυλίδος 
Δήμοι Νομού Φωκίδας 
Δ. Δελφών 
Δ. Δωρίδος 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(σημειώνεται έξω 
από το φάκελο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 
 
 
 
 

13 
 
 
 

Δήμοι Νομού Κυκλάδων 
Δ. Άνδρου 
Δ. Ανάφης 
Δ. Ιητών  
Δ. Φολέγανδρου  
Δ. Κέας 
Δ. Κύθνου 
Δ. Κιμώλου 

  Δ. Σίφνου 

   Δ. Μήλου 

Δ. Μυκόνου 



 
 
 

13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 

Δ. Αμοργού 

Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

Δ. Πάρου 

Δ. Σύρου-Ερμούπολης 

Δ. Τήνου 
Δήμοι Νομού Δωδεκανήσων 
Δ. Αστυπάλαιας 

Δ. Καλυμνίων 

Δ. Κάσου 

Δ. Λειψών 

Δ. Λέρου 

Δ. Κώ 

Δ. Νισύρου 

Δ. Ρόδου 

Δ. Σύμης 

Δ. Τήλου 

Δ. Καρπάθου 
 
  



 
 
 

14 

 
 
 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. – ΝΕΑ ΦΑΣΗ 
Τα κριτήρια και η μοριοδότηση των εκπαιδευτών στα Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – 
Νέα Φάση, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/49927/26-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018), είναι τα ακόλουθα:  
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΔΒΜ 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 24   

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα  αθροιστικά) 
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο  πτυχία, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

 18  

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα). 

  9 

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)   
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)   

  6 

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.)   
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ )  και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου). 

  5 

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος 

1.1.β Μεταπτυχιακό    6 

1.1.γ Διδακτορικό    9 

 Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη 
Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων . 

 Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια 
λιγότερο. 

 Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. 
 Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ  
με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών  
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως 
Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν 
μοριοδοτούνται. 

                     3 
 
 
 
 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 

 6  



 
 
 

15 

 
 
 

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες,  
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση 
εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ) 

1.2.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 
(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να 
υπερβαίνει τα 15) 

15  
 

2.1. Στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε 
προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ  
(πρώην ΓΓΔΒΜ, πρώην ΓΓΕΕ, πρώην ΓΓΛΕ)  
(1 μόριο ανά 100 ώρες) 

 10  

2.2. Σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ) και στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων  
(1 μόριο ανά 200 ώρες) 

 10  

2.3. Σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης  
[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α 
ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)] 
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια Εκπαίδευση, με 
μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης. 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή 
απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 ) 
(1 μόριο ανά έτος) 

 5  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ** 10   

Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος  με ανώτερο τα 10 μόρια) 
 Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση –  
δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική 
εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους 
εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των 
τριών ετών που αποτελεί (προαπαιτούμενο). 
 

   

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5   

4.1.  1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
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4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 

4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)    2 

4.2.  2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  1  

4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 

4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 

4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   1 

 Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
 Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.  

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

 2 
 

 

                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ:  54   

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες) 
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου 
της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 

5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ 
Από 0-6 μήνες 
Από 6-12 μήνες 
Από 12-18 μήνες 
Από 18-24 μήνες 
Από 24 μήνες και πάνω 

 
2% 
4% 
6% 
8% 
10% 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών                
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)  
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)               
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)  

 
10% 
10% 
10% 
10% 

 

*Ως διδακτική εμπειρία σε δομές Δία Βίου Μάθησης μοριοδοτούνται αποκλειστικά όσα 
αναφέρονται στη Διδακτική Εμπειρία και συγκεκριμένα στην παρένθεση του πεδίου 2.2. (ΔΙΕΚ, 
ΣΕΚ και ΣΔΕ) (σύμφωνα με το από 6/3/2020 έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 
** Επισημαίνεται ότι η επαγγελματική εμπειρία (πεδίο 3 του παραπάνω Πίνακα), μοριοδοτείται 
άπαξ για την ίδια χρονική περίοδο. 
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*** Η διδακτική εμπειρία σε δομές εκτός ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ (πχ εμπειρία σε φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης, κέντρα εκμάθησης πληροφορικής, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΕΚΑΒ, ΚΕΚ, 
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ, ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, επαγγελματικούς συλλόγους, φορείς 
επιμελητήρια, νοσοκομεία και άλλα)  δεν μοριοδοτείται ως διδακτική ούτε και ως 
επαγγελματική. (σύμφωνα με το από 6/3/2020 έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ)  
 

Για τη διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ΓΝΩΣΗ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) του πεδίου 4.3 του παραπάνω πίνακα μοριοδότησης και σε 
αυτή την περίπτωση δεν μοριοδοτείται. 
 

 
Επισημαίνεται ότι οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν στη διδασκαλία των εξ ΄αποστάσεως 
τμημάτων εξαρτώνται από τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τη δημιουργία τμημάτων και τη 
διάθεση ή μη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.   
 
Β΄. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων  όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 
15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα 
εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 
& ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018). 

Σύμφωνα με το από 10/03/2020 έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ οι 
Ειδικότητες και τα αντίστοιχα πτυχία παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για των Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) μπορούν να επιλέξουν όσες 
Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) επιθυμούν μίας Περιφέρειας. Στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων 
Περιφερειών.  

 
Τυχόν επιλογή άνω της μίας Περιφέρειας ή άνω της μιας ειδικότητας 
αντικειμένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής. 

 
 
Γ΄. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Δία Βίου 
Μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά.  
Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο 
δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν 
3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή 
στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως(ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) .  
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Δ΄. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr . 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση 
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).  
Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του 
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και 
δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, 
επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  επεξεργασθούν  όσες  φορές  απαιτείται  την ηλεκτρονική 
τους αίτηση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιλέγοντας 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΒΟΛΗ για να  οριστικοποιήσουν  την  
ηλεκτρονική  τους  αίτηση, να λάβουν αρ. πρωτ. και  στη  συνέχεια  να επιλέξουν ΕΚΤΥΠΩΣΗ για 
να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση. Εφόσον κάποιος  υποψήφιος έχει κάνει οποιοδήποτε 
λάθος στην υποβληθείσα αίτησή  του έχει  τη δυνατότητα τροποποιήσεων επιλέγοντας 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να υποβάλει και να εκτυπώσει εκ  νέου την ηλεκτρονική αίτηση του, 
πριν την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται 
ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  
 

 
Ε΄. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω 
αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης και αριθμημένα, τα ακόλουθα: 
 
1. Υπογεγραμμένη εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης 
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία 
την υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.  
Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη αίτηση διαφοροποιείται από την τελευταία υποβληθείσα 
στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση θα απορρίπτεται.  
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του 
έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της 
αίτησής του. 
 
 
 

Μετά την υποβολή της οριστική ηλεκτρονικής αίτησης καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.  
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2. Τίτλοι σπουδών 
Σχετικά με τους τίτλους σπουδών, απαιτείται απλή φωτοτυπία των τίτλων στα οποία 
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Όταν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό 
αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση βαθμολογικής 
αντιστοιχίας.   
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους φορείς, από το 
οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, αυτός θα θεωρείται ότι είναι το 5.  
 
Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 
1432/Β/26-04-2018) οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση»  λαμβάνουν τον 
αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων. 
 
Οι εμπειροτέχνες μόνο των παρακάτω ειδικοτήτων θα πρέπει να προσκομίσουν ένα επιπλέον 
αιτούμενο ειδικό δικαιολογητικό, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια 
Αλβανικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Απόφοιτοι σχολών και 
λεσχών αρχιμαγείρων), ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Βουλγαρικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Επάρκεια Γαλλικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Επάρκεια 
Γερμανικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Εβραϊκής Γλώσσας Υπ. 
Παιδείας), ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Ι (Εθελοντές-διασώστες από πιστοποιημένες ομάδες 
διάσωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Εκπαιδευτές του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού), ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΙΙ (Εθελοντές-διασώστες από πιστοποιημένες 
ομάδες διάσωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ναυαγοσώστες από 
την Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία, Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού), ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ-ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE (Απόφοιτοι κέντρων διδασκαλίας γραφής Braille όπως: α) Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών Καλλιθέας, β) Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδος, γ) 
Εθνική Ομοσπονδία τυφλών, δ) Φάρου τυφλών Ελλάδος, ε) Σωματείο Ατόμων με αναπηρία 
όρασης Νομού Μαγνησίας, στ) Σχολή Πανελλήνιου συνδέσμου τυφλών), ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
(Επάρκεια Ιταλικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Ισπανικής Γλώσσας 
Υπ. Παιδείας), ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Κινεζικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
(Απόφοιτοι σχολών και λεσχών αρχιμαγείρων), ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Πτυχίο Ωδικής ή Αρμονίας ή 
Αντίστιξης ή Φούγκας), ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Ρωσικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ (Επάρκεια Τουρκικής Γλώσσας Υπ. Παιδείας), ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι (Μέλη 
πολιτιστικών συλλόγων). 
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3. Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών Ενηλίκων 
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να προσκομίσουν: 
Αντίγραφο της Βεβαίωσης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της 
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης  
 Ή  
Εκτύπωση της καρτέλας «Αναλυτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή» από την αντίστοιχη ενότητα στον  
ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators  
 
Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των 
Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο 
του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.». 
(παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)). 
 
4.  Επιμόρφωση 
Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο 
της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά 
της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. 
 Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση 
του προγράμματος της επιμόρφωσης.  
Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής 
εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι 
προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  
Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του 
υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης  των υποψηφίων. 
Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών (δηλαδή η κάθε 
βεβαίωση  επιμόρφωσης θα πρέπει να είναι διάρκειας 25 ωρών και άνω για να προσμετρηθεί).  
Επίσης δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. όπως και επιμόρφωση που 
ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ 
 
5.  Διδακτική εμπειρία 
Για τη διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ (πρώην ΓΓΔΒΜ, πρώην ΓΓΕΕ, 
πρώην ΓΓΛΕ), σε Δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, και ΣΔΕ), στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση ο χρόνος απασχόλησης αποδεικνύεται σε ώρες. 
 
Για τη διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο χρόνος 
απασχόλησης αποδεικνύεται σε έτη. 
 
Για τη μοριοδότηση της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να 
προσκομίσει: 
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α) Βεβαίωση  προϋπηρεσίας  όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησής τους  

και 
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από  ιδιωτικό  
φορέα. Στην περίπτωση που η καταβολή  του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τιμολόγιου Λήψης Υπηρεσιών (πρώην ΑΕΔ) πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή 
παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν  η  βεβαίωση  προϋπηρεσίας  προέρχεται  από  δημόσιο φορέα δεν  απαιτείται 
η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες 
του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 
τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2191/1994 όπως ισχύει. 
 
6. Επαγγελματική Εμπειρία 
Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να 
προσκομίσει τα παρακάτω ανάλογα την κατηγορία: 

 
6.1 Οι  υποψήφιοι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα θα πρέπει να προσκομίσουν: 
α) Βεβαίωση  προϋπηρεσίας  όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησής τους  

και 
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από  ιδιωτικό  
φορέα. Στην περίπτωση που η καταβολή  του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω 
Τιμολόγιου Λήψης Υπηρεσιών (πρώην ΑΕΔ) πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή 
παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, 
 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Εάν  η  βεβαίωση  προϋπηρεσίας  προέρχεται  από  δημόσιο φορέα δεν  απαιτείται 
η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες 
του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 
τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2191/1994 όπως ισχύει.  
 
6.2 Οι  υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες  θα πρέπει να προσκομίσουν: 
α)  Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης. 

και 
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην 
οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς 
και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται 
για νομικό πρόσωπο. 
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 και 
γ) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 
 
 Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Εάν  η  βεβαίωση  προϋπηρεσίας  προέρχεται  από  δημόσιο φορέα δεν  απαιτείται 
η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες 
του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 
τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2191/1994 όπως ισχύει.  
 
 
6.3 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην κατηγορία των εμπειροτεχνών θα πρέπει απαραίτητα να 
σημειώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης το σύνολο των ετών 
επαγγελματικής εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένων και των 3 (τριών) προαπαιτούμενων ετών) 
και να προσκομίσουν τα παρακάτω ανάλογα την κατηγορία: 
 

6.3.1.  Οι  υποψήφιοι εμπειροτέχνες μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα θα πρέπει 
να προσκομίσουν: 
α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης  

και  
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην 
οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του 
καθώς και στα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
6.3.2. Οι  υποψήφιοι εμπειροτέχνες ελεύθεροι επαγγελματίες  θα πρέπει να προσκομίσουν: 
α)  Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης. 

και 
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην 
οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του 
καθώς και στα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

 και 
γ) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Στις κατηγορίες των εμπειροτεχνών: κωδ. 11 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, κωδ. 13 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
ΙΙ, κωδ. 29 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, κωδ. 30 - ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, κωδ. 31- 
ΚΗΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ, κωδ. 44- ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, κωδ.48- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Ι, κωδ.49- 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΙΙ, κωδ. 55- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, κωδ.67- ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ και 
κωδ.68- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Όπου δεν είναι εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω αποδεικτικών για την τεκμηρίωση της 
ελάχιστης απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) ετών, οι υποψήφιοι 
δύνανται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία 
πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και αναλυτικά οι σχετικές με την 
δηλωθείσα ειδικότητα εργασίες που έχουν εκτελέσει. Επίσης πρέπει να αποστέλλουν 
portfolio με ενδεικτικό υλικό που θα αποδεικνύει την προαπαιτούμενης επαγγελματικής 
εμπειρία  (πχ αριθμός ISBN βιβλίου, πρόσκληση/πρόγραμμα εικαστικής έκθεσης, δείγμα 
εργασιών, κτλ)  

   
7. Ξένη Γλώσσα 
Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Οι ανωτέρω 
τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του 
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει 
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την Aρχή που τους 
εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 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. 
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. 
Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η 
προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της 
οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986. 
 Το παράρτημα Β είναι ενδεικτικό και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσης όλων των ξένων 
γλωσσών τα οποία προβλέπονται στο αντίστοιχο παράρτημα του ΑΣΕΠ.  
 

Οι  πτυχιούχοι  ξένων  γλωσσών  ΔΕΝ  μοριοδοτούνται  στην  κατηγορία  αυτή  για  τίτλους 
σπουδών γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. 
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8. Γνώση Η/Υ 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ  σε ισχύ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  
 

Οι  πτυχιούχοι  πληροφορικής  ΔΕΝ  μοριοδοτούνται  στην  κατηγορία  αυτή  για  τίτλους 
σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. 
 

 
9. Κοινωνικά Κριτήρια 
Αποδεικτικό ανεργίας: 
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας 
δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  
Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  

 
10. Ειδικές Κατηγορίες 
Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία όπως περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

 ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:  
Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των 
προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων 
(άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 
Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι 
επίσης:  
Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5-1-1979: 
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε 
λόγο. 
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 
εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν 
εργάζεται.  
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή 
κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια 
και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και 
εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής. 
Επισημάνσεις:  
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους 
ii) τα άρρενα ανήλικα 
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων  
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
στις δύο περιπτώσεις. 
Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 
116 παρ.1 του Συντάγματος). 
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Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας 
είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983). 
ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006 
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 
σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν 
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν 
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.  
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος 
πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια 
οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων 
πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 
ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και 
απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω 
και του ενός γονέα.  
 

 ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
Προϋποθέσεις: 
α)Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 
σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου 
έτους της ηλικίας τους. 
 
β)Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα 
μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους 
δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη 
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. 
Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, 
περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την 
εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την 
περιουσία του. 
 

 ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
Προϋποθέσεις:  
Σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν3454/2006  ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως 
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν 
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες 
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τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία 
παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 
Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, 
περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την 
εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την 
περιουσία του. 
 

 ΑΜΕΑ 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σε ισχύ Υγειονομικής 
Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. 

 
ΣΤ΄. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020  (ώρα 11:00 π.μ.) έως 
και 06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.). 
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα 
δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 10/07/2020 στη 
διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:  
 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 

(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος) 
 
Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. : 660/4/16980/10-06-2020   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» 
 
Ειδικότητα: …………………………………………………… ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ*:……………………………………. 
 
 Περιφέρεια:……………………………………….…………… ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ……………………………….. 
 
Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.**:……………………………….................. 
 
*Ο κωδικός ειδικότητας αναφέρεται στον πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
**Συμπληρώνεται μόνο από τους εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική 
επάρκεια και ενταγμένους στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 

 
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί 
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Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι 
αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

 
Ζ΄. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση/ δήλωση 
των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των 
στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών από την Επιτροπή 
Διοικητικής Επαλήθευσης. 
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική 
κατάταξη των υποψηφίων. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο 
σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι 
πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων 
Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr, προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, 
κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου θα 
αναγράφονται για κάθε υποψήφιο/α τα μόρια που έλαβε σύμφωνα με τα κριτήρια της 
Πρόσκλησης, ως προς τα τυπικά προσόντα και τα κοινωνικά κριτήρια. 
Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις, σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης του 
προσωρινού πίνακα στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ακόλουθη παράγραφο. 
 
Η’.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr .  Οι υποψήφιοι που θα 
υποβάλλουν ένσταση  θα κάνουν χρήση των  κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή 
της αίτησης υποψηφιότητας τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω 
(ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους 
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους,  σύμφωνα με τη νόμιμη 
διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).    
 
Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο των 20€ και να είναι επί ποινή 
απαραδέκτου συγκεκριμένες.  
Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. Η καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής ορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία υπάρχει η δυνατότητα 
πληρωμής ενός παραβόλου.  
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Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

1. Tον τύπο του παραβόλου (Οριζόντια παράβολα / Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
προμηθειών & Υπηρεσιών / Τύπος: Ένσταση σε διαγωνισμό),  

2. Tο ποσό 20,00 €, 
3. Tον ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο για το άτομο για το οποίο θα εκδοθεί το e-

παράβολο,  
4. Tον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία), για την περίπτωση επιστροφής, 
5. Tο πεδίο "πρόσθετα στοιχεία" (μη υποχρεωτικό πεδίο). Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον 

τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί από το Φορέα να συμπληρωθεί κάποια ειδική 
πληροφορία (π.χ. αριθμός Διαβατηρίου ή τόπος Γέννησης ή ΑΜΚΑ ή αρ. σύμβασης σε 
ενστάσεις κ.λ.π.), όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Φορέα. 

6. Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί e-παράβολο χωρίς ΑΦΜ, συμπληρώνοντας τα πεδία 
Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ημερομηνία Γέννησης. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν επιστροφής του 
e-παραβόλου. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-παραβόλου αποτελεί η πληρωμή του. 
Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται αποδεκτά  

8. Σε περίπτωση επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του 
ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση εκ μέρους του αιτούντα. Εάν αυτά τα δύο 
στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του 
παραβόλου. 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον 
ενιστάμενο. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση, πληρωμή, επιστροφή και γενικότερα 
τη χρηστή διαχείριση ενός ηλεκτρονικού παραβόλου, μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες της 
εφαρμογής του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων:  https://www.gsis.gr/e-paravolo. 
Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα 
συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.  
Οι ενστάσεις  πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε  καμία  
περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.  
 
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και  ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της 
βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζονται οι Οριστικοί  
Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο 
σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και τέλος κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι 
πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 
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Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος ή του τρόπου 
μοριοδότησης δε γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στην παρούσα 
διαδικασία αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας. 
 
Θ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε 
πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του 
ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα 
(Νομό) ανάλογα με την ειδικότητα τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης. 
 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι κατατάσσονται στο τέλος κάθε αξιολογικού 
πίνακα. 
 
Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ,  θα ορίζονται αυτόματα σύμφωνα με 
την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των 
Δήμων που έχουν υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 
θα υλοποιήσουν προγράμματα. 
 
Η  ανάθεση τμήματος σε κάθε εκπαιδευτή γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού 
συστήματος αφού ληφθεί υπόψη η κατάταξη του στους οριστικούς πίνακες ανά ειδικότητα καθώς 
και οι προτιμήσεις του σε περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας που έχει επιλέξει. Οι 
εκπαιδευτές καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν 
σύμβαση μίσθωσης έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα 
διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα 
επιτυχόντων και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας. Εκπαιδευτές, που 
αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της 
λίστας κατάταξης και  μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του οριστικού πίνακα.  
  
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι υποχρεούνται βάσει του νόμου υπ΄αριθ. Ν. 3528/2007 άρθρο 31 να 
προσκομίσουν την «άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» από το αρμόδιο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο. Η προσκόμιση της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την άσκησή του. Εκπαιδευτές Δημόσιοι Υπάλληλοι που δεν έχουν προσκομίσει τη σχετική 
άδεια από την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Ομάδα Έργου σε δύναται να ασκήσουν διδακτικό 
έργο. 
 
Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης και ανάρτησής 
τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  όπως περιγράφηκε ανωτέρω, θα αντικαταστήσουν τους 
αντίστοιχους πίνακες κατάταξης της πρόσκλησης 660/7/34350/19-10-2018 και θα ισχύσουν 
μέχρι το τέλος της Πράξης και σε περίπτωση παράτασης αυτής,  με σκοπό την απρόσκοπτη 
λειτουργία των «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ». 
 
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων της 
με αρ. πρωτ. 660/7/34350/19-10-2018 θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση στην παρούσα 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να αξιολογηθούν και να περιληφθούν στους 
νέους πίνακες κατάταξης . 
 
Επίσης, δύναται με Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. : 

-  η Πρόσκληση  των εκπαιδευτών ενηλίκων να επαναληφθεί με στόχο την ενδεχόμενη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και από λοιπούς ενδιαφερόμενους, με σκοπό τη δημιουργία Μητρώου 
Εκπαιδευτών ή  να επαναληφθεί για συγκεκριμένες ειδικότητες και Περιφέρειες όπου θα 
υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες δημιουργίας αντίστοιχων τμημάτων μάθησης σε Δήμους 
αυτών και οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων δεν θα επαρκούν για την υλοποίησή τους. 

 
Ι΄. ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 Ο καθορισμός της ωριαίας αντιμισθίας  του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Κ.Δ.Β.Μ. θα ορίζεται 
σύμφωνα με: α)  το ΦΕΚ 3276/Β΄/23-12-2013 και β) το άρθρο 4, παρ. 8, του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 
78Α/30-05-2017) όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 46 παράγραφος 
2 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α΄/24-01-2020 όπως τροποποιείται και ισχύει.  
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται πέραν της ανωτέρω αμοιβής να καταβάλει δαπάνες μετακίνησης 
σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευτής 
μετακινείται με σκοπό τη διδασκαλία τμήματος μάθησης σε Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο του παρόντος 
Έργου, αποκλειστικά και μόνο από την έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. προς το χώρο εκπαίδευσης και την 
επιστροφή. 
Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά 
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι: 

1. Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, με σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ των 
εκπαιδευτών και των φορέων της διάταξης του άρθρου 31 του Ν. 4186/2013, οι 
ασφαλιστικές εισφορές θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 38 του Ν. 4387/2016. Η 
πληρωμή τους θα γίνεται με ασφάλιση ΕΦΚΑ στα προβλεπόμενα πακέτα κάλυψης 
σύμφωνα με την ειδικότητά τους όπως θα προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία. 
Περιλαμβάνονται άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης, συνταξιούχοι.  

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), 
φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00€ (άρθρο 26 
Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, 
όπως ισχύουν) και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό 
υπερβαίνει τα 3.000,00€ (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε 
συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως 
ισχύουν). Με την έκδοση του Τ.Π.Υ. θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί 
δραστηριότητας πριν την έκδοση του τιμολογίου (πχ. Υπηρεσίες καθηγητή, υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.τ.λ.). Για 
τους εκπαιδευτές ελεύθερους επαγγελματίες οι ασφαλιστικές εισφορές (πρώην Ο.Α.Ε.Ε., 
Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., Τ.Σ.Α.Υ., κτλ.) θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016. Αν 
συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 39 δύναται να 
ασφαλιστούν και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, εφόσον το αναγράψουν στο 
Τ.Π.Υ. αλλά και συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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3. Δημόσιοι υπάλληλοι (δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ευρύτερος δημόσιος τομέας), οι οποίοι 
απασχολούνται παράλληλα και σε Κ.Δ.Β.Μ. υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως 
μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016. (απόφαση Φ10043/οικ.14226/431 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).  

Σημειώνεται ότι βάσει του Ν. 4387/2016 από 01/01/2017 όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του 
χρόνου υπαγωγής στην ασφάλισης, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, 
κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε 
αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ως εκ 
τούτου από 1/1/2017 όσοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε έναν 
φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και έχουν την υποχρέωση καταβολής πολλαπλών εισφορών. 
 
Κ΄. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
 
1. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να 
εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ. (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 ) 
2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Δ.Β.Μ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει με σχετική 
υπεύθυνη δήλωση την Κεντρική Ομάδα Έργου για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του 
κατάστασης, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του. 
 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη 
σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του 
Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για 
οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το Κέντρο 
Διά Βίου Μάθησης κάποιου Δήμου. 
 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης οφείλει: 
Να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως 
αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 
 
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα 
παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4534, 213-131-4620, 213-131-4639, 213-131-4640,  213-131-
4645, 213-131-4638, 213-131-4657, 213-131-4528, 213-131-4648, 213-131-4526, 213-131-4644  
κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00. 
 
Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των 
αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο 213-131-4633 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00. 
 
                                                                                                   O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
 
                                                                                                                   ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ  ΠΤΥΧΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 (βάσει του από 10/03/2020 εγγράφου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(σημειώνεται έξω 
από τον φάκελο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1 4.4 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας 
(Α2- Β1) 
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 
10.30 Βασικά Αγγλικά Α1 
10.31 Βασικά Αγγλικά Α2 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Αγγλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας ή Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης & Διερμηνείας με γλώσσα 
εργασίας την Αγγλική ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο με 
κατεύθυνση τη Μετάφραση και εξειδίκευση 
στην Αγγλική. Επίσης Πτυχιούχοι ή/ και 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα 
ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής. 
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Αγγλικής 
Γλώσσας Υπ. 
Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
   
   
   
   
    
    
    
    
    
    

    
2 1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα- 

Marketing Αγροτικών Προϊόντων 
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή–
Πιστοποίηση- Διάθεση 
10.67 Χρηματοδοτικά προγράμματα 
που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές 
δραστηριότητες 
10.70 Διαχείριση του Κερκυραϊκού 
Ελαιώνα και εφαρμογή πρακτικών για 
την εξυγίανση του και την παραγωγή 
και προώθηση επώνυμων προϊόντων 
ελιάς 
10.60 Αμβρακικός κόλπος και 
προοπτικές 
10.46 Κανόνες οικονομικής 
διαχείρισης αγροτικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &  
Τροφίμων ή Αγροτικής Οικονομίας & 
Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή 
Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
ή Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων ή 
Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών 
Προϊόντων ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ή Τεχνολογίας 
Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων, 
ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών 
Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων 
&Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων 
Βελτιώσεων &Γεωργικής Μηχανικής ή 
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής &Αγροτικού 
Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής & 
Ζωικής Παραγωγής ή Γεωργικής Βιολογίας & 
Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας ή Βιοτεχνολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω 
αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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3 10.24 Βασικά Αλβανικά επιπέδου Α1 
10.25 Βασικά Αλβανικά επιπέδου Α2  

Πτυχιούχοι ή/ και 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω   
αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. Τέλος οι έχοντες 
Επάρκεια Αλβανικής Γλώσσας Υπ. 
Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
 

ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

  

   
4 10.56 Εργαστήρι δημιουργίας 

κοσμήματος 

 

Απόφοιτοι ΙΕΚ κατεύθυνσης 
Αργυροχρυσοχοΐας. Πτυχίο Μέσης Τεχνικής 
Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β’ Κύκλου 
ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ και Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή 
ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ και Απολυτήριο ισότιμου 
Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας, ή Πτυχίο και Βεβαίωση 
Ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα. 
Πτυχίο Α’ Κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Πτυχίο 
ΕΠΑΣ αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας ή Πτυχίο και Βεβαίωση ισοτιμίας 
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
κατώτερης επαγγελματικής σχολής από τον 
αρμόδιο φορέα. 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ 

   
Εμπειροτέχνες. 
  

5 10.12 Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με  
παραδοσιακές συνταγές  

Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Ανώτατων 
ή Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, Απόφοιτοι Σχολών και 
Λεσχών Αρχιμαγείρων. Απόφοιτοι ΙΕΚ 
Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής. Πτυχίο 
Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ 
ειδίκευσης ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ 
και Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ 
και Απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, 
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 
ή Πτυχίο και Βεβαίωση Ισοτιμίας με πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης από τον 
αρμόδιο φορέα. 
Πτυχίο Β’ Κύκλου ή Α’ Κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΣ ή 
Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
ή Πτυχίο ΕΠΑΣ αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας ή Πτυχίο και Βεβαίωση 
Ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
κατώτερης επαγγελματικής σχολής από τον 
αρμόδιο φορέα. 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -  
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

    

   
Εμπειροτέχνες.  
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6 6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο  Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 
Τεχνών Ήχου & Εικόνας. Απόφοιτοι 
Αναγνωρισμένων σχολών Ήχου & Εικόνας, ή 
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Μέσων. 
Επίσης Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΒΙΝΤΕΟ 
    
    
    
    
    
    

    
7 10.28 Βασικά Βουλγάρικα Α1 

10.29 Βασικά Βουλγάρικα Α2  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί  
Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 
με ειδίκευση στη Βουλγαρική Γλώσσα ή 
Βαλκανικών Σλαβικών &  Ανατολικών 
Σπουδών με ειδίκευση στη Βουλγαρική 
Γλώσσα ή Βαλκανικών Σπουδών με 
ειδίκευση στη Βουλγαρική Γλώσσα.  
Επίσης Πτυχιούχοι ή/ Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Βουλγαρικής 
Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
8 4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 

10.32 Βασικά Γαλλικά Α1 
10.33 Βασικά Γαλλικά Α2 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Γαλλικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας ή 
Μετάφρασης & Διερμηνείας με γλώσσα 
εργασίας τη Γαλλική ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο με 
κατεύθυνση τη Μετάφραση και εξειδίκευση 
στη Γαλλική. Επίσης Πτυχιούχοι ή /και 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα 
ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.  
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Γαλλικής 
Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
9 4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-

Α2) 
10.34 Βασικά Γερμανικά Α1 
10.35 Βασικά Γερμανικά Α2 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
ή Μετάφρασης & Διερμηνείας με γλώσσα 
εργασίας τη Γερμανική ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο με 
κατεύθυνση τη μετάφραση και εξειδίκευση 
στη Γερμανική. 
Επίσης Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ  
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 αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Γερμανικής 
Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 

 
 
 
 
 
 
 

10 2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 
10.13 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 
10.19 Οικιακή μελισσοκομία 
10.38 Ασθένειες και τρόποι 
αντιμετώπισης στη γεωργία 
10.40 Αρχιτεκτονική κήπων 
10.55 «Χαΐνηδες» Γνώστες του 
Βουνού 

 Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί Γεωπονίας, 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής ή Γεωπονίας, Φυτικής 
παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος ή 
Φυτικής παραγωγής, ή Αγροτικής 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, ή Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ή Αγροτικής Οικονομίας, ή 
Γεωργικής Οικονομίας, ή Γεωπονίας Φυτικής 
& Ζωικής Παραγωγής, ή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ή Γεωργικών 
Βιομηχανιών ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & 
Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή Γεωπονίας, 
Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος, ή Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας, ή Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ή 
Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής 
Μηχανικής, Εδαφολογίας & Γεωργικής 
Μηχανικής, ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
& Υδατοκαλλιεργειών, ή Ζωικής Παραγωγής, 
ή Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου, ή 
Φυτοπροστασίας, ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας & Οικολογίας, ή Δασολογίας & 
Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ 
ειδίκευσης ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ 
και Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ 
και Απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, 
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 
ή Πτυχίο και Βεβαίωση Ισοτιμίας με πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από 
τον αρμόδιο φορέα. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

      ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
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11 6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής  Μεταπτυχιακοί στη Δημιουργική Γραφή. 

Λογοτέχνες-Συγγραφείς. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής 
ή Ελληνικής Φιλολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/και  Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Εμπειροτέχνες.  
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΗΣ 

    

    
12 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση  Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ι 

 εσωτερικών χώρων  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή  
   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,  
   Διακόσμησης και σχεδιασμού  
   αντικειμένων ή απόφοιτοι  
   αναγνωρισμένων σχολών  
   Διακόσμησης.  
   Πτυχιούχοι ή/ και  
   Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της  
   αλλοδαπής με Αναγνώριση  
   ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και  
   αντιστοιχία με τα ως άνω  
   αναφερόμενα πτυχία της  

   

ημεδαπής. 
Εμπειροτέχνες 
  

13 10.59 Εργαστήρι ψηφιδωτού  Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 
καθώς και εσωτερικής αρχιτεκτονικής, 
διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων. 
Απόφοιτοι Τμημάτων ΙΕΚ σχετικών 
ειδικοτήτων.  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ & 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΙ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
14 2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής)  Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ή 
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής,  ή 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου ,ή Διατροφής & Διαιτολογίας ή 
Ιατρικής, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ ή 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 διατροφής   
 8.6 Αθλητισμός και διατροφή    
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   Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας, 
Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων ΚΑΤΕΕ. 
Πτυχιούχοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής 
Αγωγής  
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

 
    
    
    
    
    
    

    
15 5.1 Διαχείριση εργασιακού 

άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής 
&  προσωπικής ζωής 
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον 
εργασιακό χώρο 
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην 
εργασία 
5.4 Διαχείριση χρόνου 
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα 
–Διοίκηση Επιχειρήσεων 
1.2 Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
– e-επιχειρείν 
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 
 

 Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Διαχείρισης ή/και Ανθρώπινων Πόρων, 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοικητικής 
Τεχνολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
16 10.23 Εβραϊκή Γλώσσα για τον 

τουρισμό Α1-Α2 
 Πτυχιούχοι Θεολογικών Σχολών ημεδαπής/ 
αλλοδαπής, Πτυχιούχοι ή/& Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ στην 
Εβραϊκή γλώσσα ή έχοντες Επάρκεια 
Εβραϊκής Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως 
Εμπειροτέχνες. 

ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

17 

10.1 Εθελοντισμός: Διαχείριση 
Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων 
αναγκών στην τοπική κοινωνία 
10.2 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές  
Πλημμύρες 
10.3 Εθελοντισμός: Σεισμοί 

 
Απόφοιτοι Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας (Σχολής Πυροσβεστών, 
Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών ΠΣ), 
Εθελοντές- διασώστες από πιστοποιημένες 
ομάδες διάσωσης που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), Εκπαιδευτές 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ως 
εμπειροτέχνες, Μηχανικοί του ΕΜΠ. 
Απόφοιτοι ΙΕΚ Τμήματος Διασωστών-
Πληρωμάτων ΕΚΑΒ. 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ- 
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Ι 
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   Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
 

 

    
18 10.4 Εθελοντισμός: Θαλάσσια  Απόφοιτοι (Σχολής Λιμενοφυλάκων, 

Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος- 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αξιωματικών 
Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής 
Ακτοφυλακής), Εθελοντές-διασώστες από 
πιστοποιημένες ομάδες διάσωσης που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό (π.χ. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), 
Ναυαγοσώστες από την Ελληνική 
Ναυαγοσωστική Ακαδημία, Εκπαιδευτές του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ως 
εμπειροτέχνες. Απόφοιτοι ΙΕΚ 
Τμήματος Διασωστών -Πληρωμάτων ΕΚΑΒ. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ- 
 ατυχήματα  ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΙΙ 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 10.77 Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε 
άτομα με προβλήματα όρασης 

Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
τμημάτων ΑΕΙ κατεύθυνσης ειδικής 
αγωγής. Απόφοιτοι Κέντρων διδασκαλίας 
γραφής Braille όπως: 
α) Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης τυφλών Καλλιθέας, β) 
Σχολής τυφλών Βορείου Ελλάδος, γ) 
Εθνικής Ομοσπονδίας τυφλών, δ) Φάρου 
τυφλών Ελλάδος, ε) Σωματείου Ατόμων 
με αναπηρία όρασης 
Νομού Μαγνησίας, στ) Απόφοιτοι σχολών 
Πανελλήνιου συνδέσμου τυφλών, ως 
εμπειροτέχνες. Πτυχιούχοι ή/ και 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- 
 ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
20 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι  Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί με 

εξειδίκευση ή κατεύθυνση σπουδών 
Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών & 
Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών 
& Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικοί 
καλλιτέχνες. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
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   Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

 
    
    

    
21 4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 
7.2 Τσιγγάνοι -Γλωσσικές δεξιότητες Ι 
7.3 Τσιγγάνοι- Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην 
καθημερινή ζωή (Α1) 
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην 
καθημερινή ζωή (Α2) 
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα - 
Γλωσσικές δεξιότητες Ι 
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα  
Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 
9.1 Εκπαίδευση Μεταναστών 
Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε 
αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι 
δεν έχουν κατακτήσει όλες τις 
γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής 
γλώσσας) υποψηφίους  
9.2 Εκπαίδευση Μεταναστών 
Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους 
έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο 
αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές 
δεξιότητες της ελληνική γλώσσας  
9.3 Εκπαίδευση Μεταναστών 
 Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να 
λειτουργεί αυτόνομα και 
αποτελεσματικά σε συνηθισμένες 
επικοινωνιακές περιστάσεις  
9.4 Εκπαίδευση Μεταναστών 
 Επίπεδο Β1 (ειδικών σκοπών): Με 
έμφαση στην κατανόηση και 
παραγωγή προφορικού λόγου  
 

 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής 
ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας ή Ιστορίας & 
Εθνολογίας ή 
Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής  
Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ή 
Παιδαγωγικό Φιλοσοφικής ή Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών & 
Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών 
Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών 
(Πελοποννήσου), ή Πτυχιούχοι 
Παιδαγωγικών  Τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ & αντιστοιχία 
με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
22 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 
6.1 Ιστορία της Τέχνης 

Πτυχιούχοι προγράμματος Σπουδών στον 
Ελληνικό Πολιτισμό ΕΑΠ ή Φιλοσοφικού 
Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή 
Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας ή Ιστορίας & 
Εθνολογίας ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας− 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή 
Ιστορίας ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας & 
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών & 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή/ 
και Μεταπτυχιακοί 
προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό 
Πολιτισμό ΕΑΠ. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

23 6.1 Ιστορία της Τέχνης Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό 
Πολιτισμό ΕΑΠ . 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

   
24 2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) 

διατροφής 
2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 
8.6 Αθλητισμός και διατροφή  
10.10 Υγεία και εναλλακτικές 
θεραπείες 
10.44 Προληπτική ιατρική για την 
Τρίτη ηλικία 
 

Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Φυσικοθεραπείας. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
  
  
  
  

  
25 6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη 

δική μου παράσταση) 
6.4 Κινηματογράφος 
10.41 Τοπική κοινότητα μάθησης: 
Λέσχη κινηματογράφου 
10.43 Τοπική κοινότητα μάθησης: 
Λέσχη θεάτρου 
10.79 Θεατρολογία 
 

Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ή 
Κινηματογράφου ή Δραματικής Τέχνης 
(ΤΕΙ) ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων 
σχολών 
κινηματογράφου ή θεάτρου. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ & 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ως εμπειροτέχνες. 

ΘΕΑΤΡΟΥ- 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  

 
  
  
  
  

  
26 4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 

Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ή Ιταλικής 
και Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (με 
κατεύθυνση την Ιταλική Γλώσσα) ή 
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση 
και στο Εμπόριο με κατεύθυνση τη 
μετάφραση και εξειδίκευση στην Ιταλική. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 10.36 Βασικά Ιταλικά Α1  
 10.37 Βασικά Ιταλικά Α2  
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Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Ιταλικής 
Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
  

27 4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  Πτυχιούχοι ή/ & Μεταπτυχιακοί 
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ή 
Μετάφρασης & Διερμηνείας με ειδίκευση 
στην Ισπανική, ή Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας (με κατεύθυνση 
την Ισπανική  Γλώσσα), ή πτυχιούχοι του 
προγράμματος «Ισπανική Γλώσσα και 
Πολιτισμός» του ΕΑΠ ή Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιονίου 
Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Ισπανική 
Γλώσσα & Πολιτισμός και της Διδακτικής 
της ως Ξένης). 
Πτυχιούχοι ή/ & Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Οι έχοντες Επάρκεια Ισπανικής Γλώσσας 
Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
 

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
28 10.14 Σύγχρονες οικολογικές μέθοδοι 

αλιείας  
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί  
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ή 
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος, ή 
Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & 
Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Διαχείριση 
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ή 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & 
Υδατοκαλλιεργειών.  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν 
απόφοιτοι ΙΕΚ Γεωτεχνικού Τομέα, 
εξειδικευμένοι πτυχιούχοι ή 
εμπειροτέχνες σε εναλλακτικές μεθόδους 
αλιείας. 
 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
29 10.83 Εργαστήριο κατασκευής  Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί ΑΤΕΙ 

κατεύθυνσης Τεχνολογίας Ήχου & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 παραδοσιακών οργάνων  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
   ΟΡΓΑΝΩΝ 
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   Μουσικών Οργάνων, Απόφοιτοι σχολών 
κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, 
Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Κατασκευής 
Εγχόρδων & παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με το ως άνω αναφερόμενο 
πτυχίο της ημεδαπής.  
Εμπειροτέχνες. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

30 10.78 Εργαστήρι κεραμικής 

 

Απόφοιτοι σχολών κεραμικής. 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

31 10.75 Εργαστήρι κηροπλαστικής  Απόφοιτοι σχολών κηροπλαστικής, ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

   
εμπειροτέχνες. 
  

32 4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-
Α2) 

 Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ στην 
Κινεζική γλώσσα ή έχοντες Επάρκεια 
Κινέζικης Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

    
    
    
    

33 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην  
καθημερινή ζωή 
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην 
καθημερινή ζωή 
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη 
κρατουμένων 
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική 
κοινωνία 
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με 
φορείς και υπηρεσίες 
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση 
ανέργων γυναικών 
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
8.1 Σύγχρονη οικογένεια 
8.2 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 
8.3 Αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου των παιδιών σε άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης 
8.4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα 
θέματα (σχολικός εκφοβισμός, 
διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, 
διατροφή κλπ.)  
8.5 Συμβουλευτική σε ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες 

 

Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής & 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ή Κοινωνικής 
Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίο 
Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή 
Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής 
Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης 
(Παντείου Παν/μίου μέχρι 30/6/1984) ή 
Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών Κατεύθυνσης «Δημοσίων 
Θεσμών», με ημερομηνία εισαγωγής των 
υποψηφίων από το ακαδημαϊκό έτος 
1997-1998 και εφεξής, ή Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών 
ή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου 
Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση 
Πολιτικές Σπουδές & Διπλωματία ή 
Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής 
Επιστήμης κατεύθυνσης Πολιτικής 
Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 

   Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή 
Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ή 
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Πολιτικής. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με 
τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
34 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην 

καθημερινή ζωή 
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην 
καθημερινή ζωή 
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη 
κρατουμένων 
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών 
σχέσεων 
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της 
Ομάδας 
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική 
κοινωνία 
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με 
φορείς και υπηρεσίες 
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης 
στην καθημερινή ζωή  
1.12 
Επαγγελματική ενεργοποίηση 
ανέργων γυναικών 
1.11 
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
10.22 Δεξιότητες αυτόνομης 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής 
Εργασίας ΤΕΙ, ή Κοινωνικών Λειτουργών 
ΚΑΤΕΕ, ή 
Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, ή Πτυχίο 
Σχολής Κοινωνικής Πρόνοιας Αποστολικής 
Εκκλησίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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διαβίωσης 
10.39 Εθελοντισμός και κοινωνική 
δράση 
10.45 Εξαρτήσεις και πρόληψη 
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10.57 Κατασκευή τοπικής φορεσιάς 

 

Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Πτυχίο 
ΕΠΑΣ (με αναγνώριση από το Υπουργείο 
Παιδείας) ή Πτυχίο & Βεβαίωση ισοτιμίας 
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
κατώτερης επαγγελματικής σχολής από 
τον αρμόδιο φορέα. 
Απόφοιτοι Σχολών Κοπτικής- 

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

 

1
0
.
6
2

10.62 Κοπτική ραπτική 

 

Ραπτικής καθώς και Κέντρων Ελευθέρων 
Σπουδών κατεύθυνσης κοπτικής-ραπτικής 
Απόφοιτοι ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας. 
Εμπειροτέχνες. 
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10.42 Τοπική κοινότητα μάθησης:    
Λέσχη λογοτεχνίας 

 

Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής 
Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 
Φιλολογίας, ή Ελληνικού Πολιτισμού του 
ΕΑΠ, ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας & 
Παιδαγωγικής, ή Πτυχιούχοι 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Επίσης Πτυχιούχοι ή και 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα ως 
άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής. 
Επίσης λογοτέχνες με σημαντικό έργο σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Εμπειροτέχνες. 
 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
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10.72 Κατανοώ το φορολογικό 
σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική 
μου δήλωση 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
38 1

0
.

10.17 Εργαστήρι Μαγειρικής με 
παραδοσιακές συνταγές  
10.68 Μανιτάρια από το δάσος στην 
κουζίνα 

 Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Ανώτατων ή Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικών Επαγγελμάτων. Απόφοιτοι 
Σχολών και Λεσχών Αρχιμαγείρων. 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
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Απόφοιτοι Τμημάτων ΙΕΚ Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας 
Ζαχαροπλαστικής. 
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή 
ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ ή Πτυχίο 
ΕΠΑΛ και Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ή 
Πτυχίο ΕΠΑΛ και Απολυτήριο ισότιμου 
Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας, ή Πτυχίο και 
Βεβαίωση Ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας Μέσης από τον αρμόδιο 
φορέα. 
Πτυχίο Β’ Κύκλου ή Α’ Κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΣ ή 
Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής ή Πτυχίο ΕΠΑΣ αναγνωρισμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας ή Πτυχίο και 
Βεβαίωση Ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής 
σχολής από τον αρμόδιο φορέα. 
Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Εμπειροτέχνες. 
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10.16 Υγιεινή και Ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας 

 Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί, Μηχανολόγοι – Πολυτεχνικών 
Σχολών, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι 
Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι 
Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ - ΑΣΠΑΙΤΕ Πτυχιούχοι 
ή /και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με 
τα ως άνω αναφερόμενα διπλώματα και 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΑΕΙ-ΤΕΙ  

 
40 6.7 Εργαστήρι μουσικής Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 

Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής 
Επιστήμης & Τέχνης ή Λαϊκής & 
Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων 
Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ή 
Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου & 
Μουσικών Οργάνων ή Μουσικής 
Τεχνολογίας & Ακουστικής ή Απόφοιτοι 
αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
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  διδασκαλίας, ή Κάτοχοι Πτυχίου Ωδικής ή 
Αρμονίας ή Αντίστιξης ή Φούγκας ως 
εμπειροτέχνες. 
Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

 
   
   
   

   
41 10.53 Κοινωνικές και οικονομικές 

προεκτάσεις της Χιακής Ναυτοσύνης- 
Ναυτική Εκπαίδευση-Ναυτιλιακή 
Βιομηχανία 

 Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Οικονομικής & Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης  
ή Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών ( Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 
Απόφοιτοι σχολών Εμπορικού Ναυτικού 
κατεύθυνσης Πλοιάρχων & Μηχανικών, 
Απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων, ή ΕΠΑΛ 
Ναυτιλιακής κατεύθυνσης. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής, Απόφοιτοι ΙΕΚ 
Ναυτιλιακών Τμημάτων. 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   

     
   
    
    
    
    
    
    
    
    

    
42 2.5 Προστασία και Δικαιώματα 

Καταναλωτή 
10.48 Τοπική αυτοδιοίκηση & πολίτης 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
κατοίκων τοπικής κοινωνίας 

 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Σχολών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διοίκησης & 
Οικονομίας, Νομικής, Πολιτικών 
Επιστημών, Κοινωνιολογίας.  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

43 2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 
8.6 Αθλητισμός και Διατροφή   

Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Νοσηλευτικής/ΑΕΙ, Νοσηλευτικής/ΤΕΙ, 
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Αδελφών 
Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ, Σχολής Αδελφών 
Νοσοκόμων «Βασιλ. Όλγα» ή πτυχίο 
των Σχολών του αρ.6, περ. Β’ της παρ.4, 
στοιχ. β’ της αριθμ. Β3/2274/87 (Β΄ 346) 
υ.α. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν.1865/1989 (Α΄ 210) ή πτυχίο 
Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσιας Μαιευτικής 
Σχολής Θεσ/νίκης ή Επισκεπτών/τριών 
Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
10.44 Προληπτική ιατρική για την 
Τρίτη ηλικία   
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Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

44 10.82 Εργαστήριο ξυλογλυπτικής  Απόφοιτοι σχολών ξυλογλυπτικής,   ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

   
εμπειροτέχνες. 
  

45 10.20 Οικιακή παραγωγή οίνου  Πτυχιούχοι Χημικοί ή/ και Μεταπτυχιακοί 
με ειδίκευση Οπωροκηπευτικών , 
Αμπέλου, Οινολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί  
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν 
εμπειροτέχνες σε μεθόδους παραγωγής 
προϊόντων οίνου, ποτών και ηδύποτων. 
 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
46 1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα 

–Διοίκηση Επιχειρήσεων 
1.2 Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
1.3 Επιχειρηματικότητα και 
Τουριστική– Πολιτιστική Ανάπτυξη 
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
– e-επιχειρείν 
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
1.8 Δημιουργώ τη δική μου 
επιχείρηση 
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του 
νοικοκυριού 
10.67 Χρηματοδοτικά προγράμματα 
που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές 
δραστηριότητες 
10.81 Οδηγοί προβολής φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος 
Ιεράπετρας 

Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 
Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση 
“Δημόσια Οικονομική” του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών 
Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για 
πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 
1997-1998 και εφεξής ή Μηχανικών 
Οικονομίας & Διοίκησης της Σχολής 
Διοίκησης & Οικονομίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή Οικονομικών 
Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Διεθνών & Ευρωπαϊκών - Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων & Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ή Οικονομικής & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην 
Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 
1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το 
ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής 
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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ή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών 
ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
ή Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 
113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Παν/μίου Μακεδονίας με κατεύθυνση 
στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές 
Σπουδών (πρώην Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με 
κατεύθυνση στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές 
Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το 
π.δ.  60/2008) ή Στατιστικής & 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (πρώην Στατιστικής & 
Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία 
με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή 
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς 
Ελλάδος, ή Δημόσιας Διοίκησης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι 
κατευθύνσεις) ή πτυχίο Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ε.Α.Π ή 
πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή 
Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, 
Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ή Στελεχών 
Διοίκησης ΚΑΤΕΕ ή Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδας ή 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου, ή 
Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και 
Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής 
και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών 
Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και 
Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. 
Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ ή Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών 
Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή 
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Ανώτερης Σχολής Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) 
πτυχία μέχρι 10-02-2003, ή Εμπορίας και 
Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών 
Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας & 
Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο. 
Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής 
 

47 4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 
7.2 Τσιγγάνοι-Γλωσσικές δεξιότητες Ι 
7.3 Τσιγγάνοι-Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – 
Γλωσσικές δεξιότητες Ι 
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – 
Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 
 

Πτυχιούχοι ή/ & Μεταπτυχιακοί 
Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής 
Εκπαίδευσης & Προσχολικής 
Εκπαίδευσης) ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Φιλοσοφικής, ή Τμήματος Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής, Πτυχιούχοι ή & 
Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και αντιστοιχία με τα 
ως άνω αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
  
  
  
  
  
  
  

  
48 10.69 Εργαστήρι πηλιορείτικου 

ρυθμού πλεξίματος και 
ασπροκεντήματος 
10.51 Παραδοσιακό Κέντημα 
10.52 Πλέξιμο Χειρός-Μηχανής 
 

Εμπειροτέχνες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΗΜΑ Ι  

  
49 10.63 Κοπανέλι Απόφοιτοι Λυκείου Ελληνίδων Αγίου 

Νικολάου Λασιθίου.  
Εμπειροτέχνες 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΚΟ 
ΚΕΝΤΗΜΑ ΙΙ   
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50 2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές 
Δράσεις 
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 
10.55 «Χαΐνηδες» Γνώστες του 
Βουνού 
10.47 Ανακύκλωση και 
κομποστοποίηση 
10.76 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Πτυχιούχοι ή/ & Μεταπτυχιακοί 
Περιβάλλοντος ή Μηχανικών 
Περιβάλλοντος ή Φυσικής ή Σπουδών στις 
Φυσικές Επιστήμες ή Χημείας ή Χημικών 
Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας ή 
Γεωλογίας ή Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή 
Επιστήμης της Θάλασσας ή Βιολογίας ή 
Βιολογικών Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ή 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών 
Πόρων ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & 
Οικολογίας ή Γεωτεχνολογίας & 
Περιβάλλοντος ή Μηχανικής 
Βιοσυστημάτων ή Φυσικών Πόρων & 
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης ή Δασοπονίας & 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή 
Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή 
Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή 
Επιστημών Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής 
Τεχνολογίας. Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ & 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – 

Διαδίκτυο (Ι) 
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις (ΙΙ) 
3.3 Βάσεις Δεδομένων – 
Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και 
υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Social media) 
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 
10.49 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη 
Ηλικία 
10.9 Διαδικτυακή προβολή και 
διαχείριση επιχείρησης τουριστικών 
υπηρεσιών 

Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί των 
εξής Σχολών ή τμημάτων ΑΕΙ: 
Πληροφορικής ή Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής 
& Τηλεματικής, ή Επιστήμης των 
Υπολογιστών ή Επιστήμης & Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών 
& Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικής & Μηχανικών Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής 
της Τεχνολογίας & Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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 10.18 Χρήση ελεύθερου λογισμικού Μηχανικών Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιών ή Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ή Διοικητικής 
Επιστήμης & Τεχνολογίας με κατεύθυνση 
Πληροφορικά Συστήματα ή Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή 
Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος 
& Νέων Τεχνολογιών ή Πληροφορικής του 
Ε.Α.Π. 
 
Πτυχιούχοι άλλων Θετικών Επιστημών με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην 
Πληροφορική. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής με Αναγνώριση 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με 
τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. 
 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί των 
εξής Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ: 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων ή 
Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικής, ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Βιομηχανικής 
Πληροφορικής, ή Τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή 
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή 
Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή 
Εφαρμογών Πληροφορικής στη 
Διοίκηση και στην Οικονομία ή 
Διαχείρισης Πληροφοριών ή 
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & 
Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής & 
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής & Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης .Επίσης Πτυχιούχοι 
ή/ και Μεταπτυχιακοί άλλων Σχολών ΤΕΙ 
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με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην 
Πληροφορική. 
Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση και αντιστοιχία με τα 
ως άνω αναφερόμενα πτυχία της 
ημεδαπής. 
 

52 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
10.58 Ιστορία του Διομήδειου κήπου 
Χαϊδαρίου 
10.64 Λαογραφία του τόπου 
10.65 Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων 
με σκοπό την προβολή τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων με στόχο 
τη δημιουργία ομάδων τοπικής 
δράσης 

Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί με 
ειδίκευση ή κατεύθυνση σπουδών 
στην Κοινωνική Ανθρωπολογία/ 
Εθνολογία / Ιστορία & Αρχαιολογία/ 
Λαογραφία ή Βυζαντινή  Φιλολογία &  
Λαογραφία ή Διαχείρισης Πολιτισμικού 
Περιβάλλοντος ή Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας & Επικοινωνίας και 
Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων 
του ΕΑΠ. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

53 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Τμήματος: Γλώσσας Φιλολογίας &  
Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών με 
ειδίκευση στη Ρωσική Γλώσσα ή 
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών 
Σπουδών με ειδίκευση στη ΡωσικήΓλώσσα 
ή Βαλκανικών Σπουδών με ειδίκευση στη 
Ρωσική Γλώσσας ή Σλαβικών σπουδών με 
ειδίκευση στη Ρωσική Γλώσσα. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Έχοντες Επάρκεια Ρωσικής Γλώσσας Υπ. 
Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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54 1.11 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί με 
αντικείμενο την Συμβουλευτική ή\και τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή 
Πτυχιούχοι του Προγράμματος 
Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική & στον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

55 10.71   Συντήρηση μικρών σκαφών- 
καρνάγιο 

Απόφοιτοι ΕΠΑΣ και ΙΕΚ 
ειδικότητας συντήρησης σκαφών, 
ελασματουργοί - χρώστες, εμπειροτέχνες. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

56 6.1 Ιστορία της Τέχνης  Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί με 
εξειδίκευση ή κατεύθυνση σπουδών στην 
Ιστορία της Τέχνης ή Θεωρητικών 
Σπουδών Τέχνης ή Πλαστικών Τεχνών & 
Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών 
Τεχνών ή Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 
Τεχνών ή Ιστορίας & Αρχαιολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

ΤΕΧΝΗΣ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
57 10.50 Τοπική Ιστορία Πτυχιούχοι με εξειδίκευση ή 

κατεύθυνση σπουδών την Ιστορία, 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
προγράμματος Σπουδών στον 
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΑΠ. 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
   
   
   
   
   

58 1.3 Επιχειρηματικότητα και 
Τουριστική– Πολιτιστική Ανάπτυξη 
10.5 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: 
Γενικό πλαίσιο 
10.6 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: 
Θρησκευτικός, πολιτιστικός 
τουρισμός 
10.7 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: 
οικολογικός, οινολογικός, 
γαστρονομικός τουρισμός 
10.8 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: 
αθλητικός τουρισμός 

Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί των 
σχετικών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ ή 
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με 
ειδίκευση ή κατεύθυνση στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, Πτυχιούχοι Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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59 4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-
Α2) 

Πτυχιούχοι ή / και Μεταπτυχιακοί 
Τμήματος: Γλώσσας Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 
με ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα ή 
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών 
Σπουδών με ειδίκευση στην Τουρκική 
Γλώσσα ή Βαλκανικών Σπουδών με 
ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα ή 
Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών ή Μεσογειακών Σπουδών με 
ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα. 
Πτυχιούχοι ή/ & Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Τέλος, οι έχοντες Επάρκεια Τουρκικής 
Γλώσσας Υπ. Παιδείας ως Εμπειροτέχνες. 
 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 10.26 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1  
 10.27 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
60 2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή 
Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας 
Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή 
Εμπορίας & ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών 
προϊόντων, ή Διατροφής και Διαιτολογίας 
Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων ΚΑΤΕΕ. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 

61 10.11 Παρασκευή αλατιού με Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων 
ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας 
και Τροφίμων ή Εμπορίας & ποιοτικού 
Ελέγχου Αγροτικών προϊόντων. 
Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Επίσης, εμπειροτέχνες που ασχολούνται 
με την παρασκευή αλατιού με 
παραδοσιακές μεθόδους. 
 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 
 παραδοσιακές μεθόδους  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
62 10.73 Εκμάθηση Τσακώνικης 

διαλέκτου 
ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
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  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με βεβαιωμένη 
διδακτική εμπειρία στην Τσακώνικη 
Διάλεκτο (προαπαιτούμενο) 
Επίσης Πτυχιούχοι ή/ Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 

 
   
   
   

   
63 10.54 Εργαστήρι οικολογικής βαφής 

νημάτων και υφαντικής 
Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί Σχολών 
Κλωστοϋφαντουργίας ΑΕΙ- ΤΕΙ. 
Απόφοιτοι Σχολών ΙΕΚ 
Κλωστοϋφαντουργίας. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ- 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ   

   
   
   
   
   
   

   
64 10.61 Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί Πτυχιούχοι ή/ και μεταπτυχιακοί ΤΕΦΑΑ 

με ειδίκευση στους παραδοσιακούς 
χορούς. 
Απόφοιτοι σχολών παραδοσιακών χορών.  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με το ως άνω αναφερόμενο 
πτυχίο της ημεδαπής.  
Μέλη πολιτιστικών συλλόγων, 
επαγγελματίες χορευτές ως 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- 
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι 
   
   
   
   
   
   
   

   
65 10.15 Άθληση στην Τρίτη ηλικία Πτυχιούχοι ή/και Μεταπτυχιακοί 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας 
Σωματικής Αγωγής ή Φυσικοθεραπείας 
ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ. 
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΙΤΕ και αντιστοιχία με το ως άνω 
αναφερόμενο πτυχίο της 
ημεδαπής. 
 

 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- 
 8.6 Αθλητισμός και διατροφή   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΙ 
   
   
   
   
   

   
66 6.3 Φωτογραφία Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών ή Εκτύπωσης Φωτογραφικής 
Αναπαραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή 
Φωτογραφίας ΤΕΙ ή Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Μέσων ΤΕΙ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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  Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών 
Φωτογραφίας. 
Πτυχιούχοι ή/ Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
 

 
   
   
   
   
   

   
67 10.80 Εργαστήριο χαλκογραφίας Απόφοιτοι σχολών χαλκογραφίας, 

εμπειροτέχνες. 
 

ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
   
   

68 10.74 Εργαστήρι χειροτεχνίας 
 

Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί στη 
Γενική Χειροτεχνία. 
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης 
Προσχολικής Εκπαίδευσης Δημιουργίας 
και Έκφρασης.  
Απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών 
χειροτεχνίας.  
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής. 
Εμπειροτέχνες. 
 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

  

   
69 10.21 Αρωματικά- Φαρμακευτικά 

Φυτά 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί Χημικοί, 
Φαρμακοποιοί Πτυχιούχοι Γεωπονίας ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, ή Μεταπτυχιακοί Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας ή 
Γεωπονίας, Φυτικής παραγωγής & 
Αγροτικού περιβάλλοντος ή Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας Φυτοπροστασίας, ή 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & 
Οικολογίας. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής.  
Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν 
απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικών 
Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών 
Προϊόντων εξειδικευμένοι πτυχιούχοι ή 
εμπειροτέχνες σε μεθόδους παραγωγής 
αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών. 

ΧΗΜΕΙΑΣ- 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
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70 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην 
καθημερινή ζωή 
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην 
καθημερινή ζωή 
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη 
κρατουμένων 
5.1 Διαχείριση εργασιακού 
άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής 
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον 
εργασιακό χώρο 
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην 
Εργασία 
5.4 Διαχείριση χρόνου 
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών 
σχέσεων 
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της 
Ομάδας 
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική 
κοινωνία 
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με 
φορείς και υπηρεσίες 
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής 
κρίσης στην καθημερινή ζωή 
8.1 Σύγχρονη Οικογένεια 
8.2 Σύνδεση Σχολείου Οικογένειας  
8.3 Αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου των παιδιών σε άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης 
8.4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα 
θέματα (σχολικός εκφοβισμός, 
διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, 
διατροφή κλπ.) 
8.5 Συμβουλευτική σε ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες 
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση 
ανέργων γυναικών 
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
10.22 Δεξιότητες αυτόνομης 
διαβίωσης 
10.39 Εθελοντισμός και κοινωνική 
δράση 
10.45 Εξαρτήσεις και πρόληψη 
 

Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Ψυχολογίας, ή Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής &  Ψυχολογίας με 
κατεύθυνση Ψυχολογίας. 
Πτυχιούχοι του Προγράμματος 
Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική 
και στον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Πτυχιούχοι ή/ και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και 
αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα 
πτυχία της ημεδαπής 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
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71 10.66 Εκμάθηση Ποντιακής 
Διαλέκτου 

 Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί ΑΕΙ-
ΤΕΙ, με αποδεδειγμένη διδακτική 
εμπειρία  στην ποντιακή διάλεκτο ή 
πιστοποίηση γνώσης της ποντιακής 
διαλέκτου (προαπαιτούμενο).  
Πτυχιούχοι ή /και Μεταπτυχιακοί 
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 
αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. 

ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ) 
 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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 π.δ. 116/2006 
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 
 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 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 καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους 
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
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(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSSMENT ENGLISH overall score 200-300 
   
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE η του 
CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH. 
 
 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGER του CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH. 

 
 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH overall score 

200-210. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES)  ή το CAMBRIDGE ASSESSSMENT 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 Asseeements- CaMLA) ή του Michigan Language 
Asseeements.   
 
• 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) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CERF C2). 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”).  
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 
level C2) (μέχρι 31/8/2009). 
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•   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 ACELS ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 
Awards). 
 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
and Speaking).  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 
 
•GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 
International (Classic C2). 
 
•C2 Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery 
C2) και C2 Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή του  
CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH ή  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSSMENT ENGLISH overall score 180- 199. 
 
•   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)  ή το CAMBRIDGE ASSESSSMENT 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 ASSESSSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER  ΤΟΥ CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH overall score 180- 199. 
 
 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ΤΟΥ CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH overall 

score 180- 190. 
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 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 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL2 CERTIFICATE IN 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 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 (ACELS) 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test Test of Interactive English, C1 Level 
(Gatehouse Awards) 
 
• 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 
and Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESMENT. 
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESMENT. 
 
•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA Level 2 Certificate in ESOL international (CEFR C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 
International ( Classic C1). 
 
•C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL international (Listening, Reading, Writing) (Expert C1 
και C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL international (Speaking) (Expert C1) 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
   
 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2):  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSSMENT ENGLISH 
overall score 160-179. 
 
• 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) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή το BUSINNESS 
ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 160-170. 
 

 PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170. 
 
• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments- CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT. 
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• 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) 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 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 (ACELS). 
 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse 
Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
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•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing 
and Speaking).  
 
• 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) 
 
• GA Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
• B2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) και Β2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Communicator B2) Συνυποβάλλονται και αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 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 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 υπάρξεως 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, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως 
εξής:  
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του 
διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris Sorbonne Université. 
  • DIPLOME SUPERIEUR D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris Sorbonne 
Université. 
   • Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes (ISLV),  
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 
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 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή Paris Sorbonne C1, Paris 
Sorbonne Universite. 
• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

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

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

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος. 
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris Sorbonne Universite. 
 • Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 
 

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

 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 
απαιτείται 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, 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. 
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• 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.   
 
 
(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.  
 
  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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) 
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• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου 
της Περούντζια. 
  • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
  
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 
2014) 
 •DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου 
της Περούντζια. 
  • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 • Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 

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

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

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

 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, 
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), 
για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 
 
Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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, 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 
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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). 
 
 • 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). 

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα 
 
Επίσης:  
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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 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 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, Έρευνας 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 πρέπει να προσκομίσουν  τα προβλεπόμενα κατά 
περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ) 
 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι 
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 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 ΕΟΠΠΕΠ, με 
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την 
επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 
2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης 
του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση 
του ΕΟΠΠΕΠ), 
β) Vellum Global Educational Services S.A.,(ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006) 
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε)  
(22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT ( ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.)(5.4.2006)  
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.)(17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E.( I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS  
   CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.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 αριθ. 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  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015). 
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Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
 

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

  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
 

γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU)  

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 
ε) ΚΕΥ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 
στ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 
 
ζ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή 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 
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θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

                             ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 
    Unicert Primary 
 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των 
τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών 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.  
 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ.) δε γίνονται 
δεκτά. 
  
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω 
φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής 
ονομασία: 
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum 
Global Educational Services). 
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

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



 
 
 

75 

 
 
 

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από 
φορείς πιστοποιημένους 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). 
 
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού  Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω 

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον 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 Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε 
Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 
υπολογίζονται αθροιστικά.  

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή  βεβαιώσεων 
τμημάτων 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, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται 
από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την 
απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της 
προκηρυσσόμενης. 

4.Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται 
από φορείς της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. περί της αντιστοίχισης τους.  
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει) 

 
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 (ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ) 
Γονείς Τρίτεκνων Οικογενειών  
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκομίζουν: 
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 
457/τ.Β΄/25−2−2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί 
προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.  
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:  
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
 β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
 γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα. 
 δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
 ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα. 
 στ)Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
 ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.  
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία) 
 Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:  
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να 
βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. 
 β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, 
βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 
ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να 
προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών 
γ) Σε περίπτωση που τέκνο, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. 
δ)Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή 
διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί 
χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων 
πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και 
επιμέλεια των ως άνω τέκνων.  
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Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι 
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων) που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την 
κτήση  της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή 
πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Προκειμένου για 
αλλοδαπό υποψήφιο, πέραν του προαναφερόμενου τρόπου απόδειξης (αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής), η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται και  με το  
ανωτέρω πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ),  εφόσον 
κατά την εν λόγω αρμόδια αρχή συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτού. 

 

Α) Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκομίζει, για την απόδειξη της 
ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει:  
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία  πρέπει 
να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να  
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
 
Β) Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.860/1979 και 
προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:  
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
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-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει 
να αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-  Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει 
μνεία). 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να 
γίνει μνεία).   
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον 
οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου.   
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε 
λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται 
η ανωτέρω ανικανότητά τους. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού 
του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα. 

 
Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.3454/2006  και 
προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:  

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου: 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
-   Τα από το γάμο αυτό τέκνα. 
-  Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου  τέκνα για την μητέρα. 
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-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας: 
-   Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους. 
-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. 
-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
αναλυτικά. 
-   Τα εκτός γάμου  τέκνα της μητέρας του. 
-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 
αυτόν. 
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό  67% και 
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να 
βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής. 
β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω 
ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να 
βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και 
η ισοβιότητα αυτής. 
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού 
του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής 
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών. 
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη 
στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή. 

Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών: 

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας:  

Στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του 
άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα. 
Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, τότε 
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πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως 
αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο 
δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Αν κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 
ετών, πρέπει από τα ανωτέρω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή 
αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.   

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα 
ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 
25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική 
μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής 
της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
ένα μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, 
θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας 
στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα 
με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο 
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό 
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική 
απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης 
δήλωσης ότι τελεί σε διάσταση με τον ή/τη σύζυγο και ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων 
τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική 
μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για 
πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
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που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας 
ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής 
ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας).  

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο 
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό 
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον 
αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας 
από τον άλλο γονέα, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά 
νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της 
γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο 
εγκλεισμός του σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού). 

Σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης 
της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό 
τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της 
γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο 
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό 
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου. 

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται 
αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

βi. Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η 
ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Αν το τέκνο 
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είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα 
μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε 
αφαιρεθεί η άσκησή της.   

ή 

βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια 
δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια 
δεν είχε εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε υπάρξει 
συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει 
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.  

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την 
ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη 
γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας 
έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την 
ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του 
μέριμνα κατόπιν υιοθεσίας. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό  ή τη βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης (υπό στοιχείο α) προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, 
παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β).  

Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:  

Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του ενός τουλάχιστον εκ των δύο 
γονέων ή του μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
της πατρικής του οικογένειας από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι να ενηλικιωθεί στερήθηκε 
παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του) λόγω θανάτου ή 
κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος 
ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του), τότε πρέπει να συνυποβληθεί η 
σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το 
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ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε 
συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.   

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση 
θανάτου ή αφάνειας και των δύο γονέων, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς 
πριν από την ενηλικίωσή του. 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής 
της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής του μέριμνας 
σε ένα μόνο γονέα ή τρίτο πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, 
θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας 
στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα 
με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας 
μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο.  

Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική 
απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης 
δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι οι γονείς του τελούσαν σε διάσταση και κατά το χρονικό 
αυτό διάστημα μέχρι  και την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και 
κατ΄αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο. 

Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για 
πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, 
απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας 
ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση 
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας).  

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας 
μόνο γονέας. Σε περίπτωση ανικανότητας άσκησης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, 
υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. 
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Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον 
αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας 
από τον ένα τουλάχιστον γονέα, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου 
αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος 
αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο 
εγκλεισμός γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού). 

Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. 

β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό 
τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από ένα τουλάχιστον γονέα λόγω κακής 
άσκησης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας 
μόνο γονέας. Σε περίπτωση έκπτωσης και των δύο γονέων ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και 
από τους δύο γονείς λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς 
πριν από την ενηλικίωσή του. 

Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση ενός εκ των δύο γονέων του.  

βi. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του δεν είχε 
αναγνωριστεί από τον πατέρα του και ότι τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και 
κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του ή τρίτο πρόσωπο. 

ή 

βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο 
χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και 
κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.   

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά: 

α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την 
ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ή 
πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 
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Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)],  από το οποίο να προκύπτει 
η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή του. 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του 
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας κατόπιν 
υιοθεσίας. 

Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται: 

Πιστοποιητικό αρμόδιου δημόσιου ή ιδιωτικού με ειδική πιστοποίηση από τις αρμόδιες κρατικές 
αρχές, φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το οποίο να προκύπτει ότι για 
ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ενηλικιωθεί κανένας από τους δύο γονείς του (φυσικούς 
εφόσον κατά νόμον αποδειχθεί ότι ήταν αυτοί ή υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του 
μέριμνα. 

 
 
  
 


