
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΑΕΔ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Το Παράρτημα  που  ακολουθεί,  ως  αναπόσπαστο  τμήμα  της  Προκήρυξης  ΟΑΕΔ  για  την
πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά
που  απαιτούνται  για  την  έγκυρη  συμμετοχή  των  υποψηφίων  στη  διαδικασία  επιλογής  σε
συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία, μέχρι τη λήξη
της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων,  πρέπει  να  υποβάλει  ο  υποψήφιος  μαζί  με  την
ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΟΑΕΔ προκειμένου να αποδείξει
τα προσόντα που επικαλείται.

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα: 

Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

ή

άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής  ή τις  κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ.
αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις
της  άδειας  οδήγησης  ή  τις  κρίσιμες  σελίδες  του  ατομικού  βιβλιαρίου  υγείας  όλων  των
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει
να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

Εάν από την  αίτηση συμμετοχής  ή  τα λοιπά δικαιολογητικά,  που έχει  υποβάλει  ο  υποψήφιος,
προκύπτουν ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής
της  αστυνομικής  ταυτότητας  και  μόνο,  δεν  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  από  τη  διαγωνιστική
διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(1) Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής,
πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

(2) Να έχουν τη  φυσική υγεία και  την  καταλληλότητα που τους  επιτρέπει  την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

(3) Δεκτοί  στη  διαδικασία  επιλογής  γίνονται  οι  υποψήφιοι  που  είναι:  α)  Έλληνες  πολίτες,  β)
πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του
άρθρου  1  παρ.  1  του  N.2431/1996  και  γ)  Βορειοηπειρώτες,  Κύπριοι  Ομογενείς  και
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο, και  ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  ιδιότητά  τους  ως  Ελλήνων,  κατά  το  γένος  και  τη
συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την
ελληνική γλώσσα σε  βαθμό επαρκή για  την  άσκηση των καθηκόντων της  επιδιωκόμενης
ειδικότητας,  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται
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από το  Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας:  α)  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.
55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, των κατωτέρω επιπέδων:
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ  ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για  τις  Κατηγορίες  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.)  και  Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

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

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

Δεν  απαιτείται  η  απόδειξη  γνώσης της  ελληνικής γλώσσας για  Βορειοηπειρώτες,  Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

(4) Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας     υποβολής
των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την
επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994),ήτοι:

     α)  να  μην έχουν καταδικαστεί για  κακούργημα και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,
υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία  δικηγόρου,
δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση καθήκοντος  καθ'  υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής  εκμετάλλευσης  της  γενετήσιας  ζωής,  β)  να  μην  είναι  υπόδικοι που  έχουν
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης,
τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν
υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Επιπροσθέτως, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή  του,
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου:

2.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 

Τίτλος  σπουδών στον  οποίο  να  αναγράφεται  ο  ακριβής  βαθμός,  η  ημερομηνία  και  το  έτος
κτήσης  αυτού.  Ως χρόνος  κτήσης  του ως άνω τίτλου  λογίζεται  η  ημερομηνία  περάτωσης των
σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από
υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΑΕΙ, τότε προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο
σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με  αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό,
με δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε  περίπτωση  που  ο  βαθμός  τίτλου  προκύπτει  μόνο  από  αξιολογικό  χαρακτηρισμό  και  ο
υποψήφιος δεν προσκομίζει  βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα
λαμβάνεται  υπόψη  η  κατώτερη  βαθμολογία  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  μια  αξιολογική  κλίμακα.
(Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από
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αξιολογικό  χαρακτηρισμό  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το  ελάχιστο  της  βαθμολογικής  κλίμακας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»)

Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 

Τίτλος  σπουδών στον  οποίο  να  αναγράφεται  ο  ακριβής  βαθμός,  η  ημερομηνία  και  το  έτος
κτήσης  αυτού.  Ως χρόνος  κτήσης  του ως άνω τίτλου  λογίζεται  η  ημερομηνία  περάτωσης των
σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από
υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου TΕΙ, τότε προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο
σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με  αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό,
με δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε  περίπτωση  που  ο  βαθμός  τίτλου  προκύπτει  μόνο  από  αξιολογικό  χαρακτηρισμό  και  ο
υποψήφιος δεν προσκομίζει  βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό , θα
λαμβάνεται  υπόψη  η  κατώτερη  βαθμολογία  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  μια  αξιολογική  κλίμακα.
(Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από
αξιολογικό  χαρακτηρισμό  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το  ελάχιστο  της  βαθμολογικής  κλίμακας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»)

▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών  τίτλων  ή  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και
αντιστοιχίας  καθώς  και  αντιστοιχία  της  βαθμολογικής  κλίμακας αυτών  με  τη  βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε  περίπτωση που  από  την  πράξη  ή  το  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  δεν  προκύπτει  το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο,
η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997
δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο
κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλλη-
νες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξί-
ας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες
διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει
αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τί-
τλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασί-
ες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια
του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία
ζητούνται από την  Προκήρυξη ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
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Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις  περιπτώσεις  που  δεν  υφίσταται  στους  αλλοδαπούς  τίτλους  αντιστοιχία  βαθμολογικής  ή
αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός
τίτλος  χαρακτηρίζεται  ως  αδιαβάθμητος  (Ν.  3328/2005  άρθρο  8).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο
υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο
βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ημεδαπής, δηλ. «5».

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών

1) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου στην Προκήρυξη[βλ. Τίτλος σπουδών
και  λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά  &  τυχόν  πρόσθετα)  προσόντα]  ορίζεται  ως απαιτούμενο
προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.  ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.  ή
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  «αντίστοιχης
ειδικότητας  ή  ταυτόσημο  κατά περιεχόμενο  ειδικότητας»  με  το  ζητούμενο  από την
Προκήρυξη,  οι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  δεν διαθέτουν τίτλο  που αναφέρεται  ρητά  (με  την
ονομασία του) στην Προκήρυξη, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή
ταυτοσημία),  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  συγχρόνως βεβαίωση  του  αρμοδίου
οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω
πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την Προκήρυξη. Σε
περίπτωση  που  δεν  προσκομισθεί  η  βεβαίωση  αυτή,  ο  επικαλούμενος  τίτλος  δεν
λαμβάνεται υπόψη.

2) Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην Προκήρυξη [βλ. Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν
πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
«αντίστοιχης ειδικότητας  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  ή  αντίστοιχο  κατά
περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την Προκήρυξη, οι υποψήφιοι οι οποίοι
δεν  διαθέτουν τίτλο  που  αναφέρεται  ρητά  (με  την  ονομασία  του)  στην  Προκήρυξη,
καλύπτεται  δε  από  τον  παραπάνω  όρο  (αντιστοιχία),  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν
συγχρόνως βεβαίωση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Τ.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή
δίπλωμα, περί του ότι  ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη
επάρκεια  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  πτυχίου  που  ζητείται  από  την  Προκήρυξη.  Σε
περίπτωση  που  δεν  προσκομισθεί  η  βεβαίωση  αυτή,  ο  επικαλούμενος  τίτλος  δεν
λαμβάνεται υπόψη.

3) Για  τους  κατόχους  τίτλων  Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων  ειδικοτήτων  με  τίτλους  Τ.Ε.Ι.  που
ορίζονται  ως  απαιτούμενα  προσόντα  στην  Προκήρυξη  [βλ.  Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά
απαιτούμενα  (τυπικά  & τυχόν πρόσθετα)  προσόντα],  απαιτείται  βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το
ζητούμενο από την Προκήρυξη. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια
άσκησης επαγγέλματος. 

4) Οι  υποψήφιοι  που  κατέχουν  τίτλους  σπουδών  στους  οποίους  δεν  αναγράφεται  η
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την Προκήρυξη,
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την Προκήρυξη .
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν
στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι  δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου
τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο  ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή
των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

(1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία  των  τίτλων  σπουδών,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

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

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

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

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

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

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα
(Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  κ.λ.π.).  Σε  αντίθετη
περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο της αίτησης που
αφορά  στο  βαθμό  τίτλου  σπουδών,  το  ελάχιστο  της  βαθμολογικής  κλίμακας  της  αντίστοιχης
κατηγορίας εκπαίδευσης.

(2) Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι  δεν χρειάζεται να προσκομίσουν  αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει
επικυρωθεί  από  δικηγόρο  ούτε επίσημη  μετάφραση  αυτού.  Αρκεί  η  υποβολή  των
απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 
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(3) Επειδή  απαιτούνται  από  την  Προκήρυξη  ως πρόσθετα  (ΜΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)
προσόντα, η γλωσσομάθεια και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,  ο φορέας
πρόσληψης έχει την ευθύνη ενσωμάτωσης στην Προκήρυξη των δύο  Ειδικών Παραρτημάτων
που αφορούν στην απόδειξη των ανωτέρω προσόντων και ειδικότερα το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Α1)  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ» και  το  «ΕΙΔΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Α2)  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Επομένως, αν για την ειδικότητα που επιδιώκει ο υποψήφιος προβλέπεται η
κατοχή  των  παραπάνω  προσόντων,  ο  ίδιος  πρέπει  να  ανατρέξει  στα  αντίστοιχα  Ειδικά
Παραρτήματα, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο απόδειξής τους. Οι υποψήφιοι αλλά και ο
φορέας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ειδικά παραρτήματα μέσα από το δικτυακό τόπο του
Α.Σ.Ε.Π.  (www.asep.gr)  και  συγκεκριμένα  ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  είτε  τη
διαδρομή: Πολίτες        Έντυπα   - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ είτε
τη διαδρομή: Φορείς  Έντυπα - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (6  μήνες  τουλάχιστον  συνεχόμενης  εγγεγραμμένης  ανεργίας  και
άνω)

Για το βαθμολογούμενο κριτήριο του χρόνου ανεργίας, ο υποψήφιος μοριοδοτείται με βάση την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Οι πληροφορίες σχετικά με τον
χρόνο  της  συνεχόμενης  εγγεγραμμένης  ανεργίας θα  αναζητηθούν  ηλεκτρονικά  από την
Υπηρεσία και  ειδικότερα από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού,  οπότε  ο υποψήφιος  δεν
απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά για την απόδειξη της ανεργίας. 

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία (είτε αυτή είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, είτε τυπικό προσόν πρόσληψης), νοείται
η απασχόληση  με  σχέση  εργασίας  ή  σύμβαση  έργου  στον  δημόσιο  ή  στον  ιδιωτικό  τομέα  ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,
μετά  από την  απόκτηση του βασικού τίτλου  σπουδών με  τον  οποίο  ο υποψήφιος  μετέχει  στη
διαγωνιστική διαδικασία.

Α. Τα πιστοποιητικά απόδειξης της εμπειρίας είναι:  

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εμπειρία είτε όχι.

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

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης και

 Χωριστή  από  την  αίτηση  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου  κατά  το  άρθρο  8  του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του καθώς και  τα  στοιχεία  του εργοδότη,  φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν,
εναλλακτικά,  αντί  της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και  της υπεύθυνης δήλωσης,  να
προσκομίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του  δημοσίου  τομέα  από  την  οποία  να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

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

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,  ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο
της εμπειρίας και
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 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής
υπηρεσιών  ανά  έτος,  που  να  καλύπτουν  ενδεικτικώς  τη  διάρκεια  και  το  είδος  της
εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία  έχει  αποκτηθεί  στο δημόσιο  τομέα,  εναλλακτικά,  αντί  των
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Σε  περίπτωση  ασφαλιστικών  φορέων  (π.χ.  ΤΣΜΕΔΕ)  όπου  ο  υποψήφιος  δύναται  να
ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση
του ασφαλιστικού φορέα η σχέση απασχόλησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με
σχετική  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  απασχόλησης,  υπολογίζουν  τους  μήνες  εμπειρίας
αφαιρώντας  την  ημερομηνία  έναρξης  της  απασχόλησης  από  την  επομένη  της
ημερομηνίας λήξης, σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να  συμφωνεί με το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνε-
ται από τον υποψήφιο και δεν εμπεριέχεται στη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν λαμ-
βάνεται υπόψη και ως εκ τούτου αφαιρείται και το αντίθετο.

γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης (αρθρ. 2
του ν. 3250/2004), ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ και ο υποψήφιος, πλέον της βε-
βαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του δημοσί-
ου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.

δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της βε-
βαίωσης του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί
αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.

ε) Η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, προσκομίζεται  σε κάθε
περίπτωση, καθόσον η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφω-
να με το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020 του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

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

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
 Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
 Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ. 
 Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1)Βεβαίωση  του  εργοδότη  στον  οποίο  απασχολήθηκε,  στην  οποία  να  αναφέρεται  η  χρονική
διάρκεια και το είδος της  απασχόλησης του ενδιαφερομένου ή 
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 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για
αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης
του ενδιαφερομένου ή 

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

(2)  Όταν ο χρόνος  εμπειρίας έχει  διανυθεί  σε υπηρεσίες  δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής
μπορεί  να αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  Από την εν λόγω
βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος
χαρακτήρας του φορέα.
(3)  Στις  περιπτώσεις  εργαζομένων  σε  κράτος–  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  την
αναγνώριση  τυχόν  προϋπηρεσίας  εφαρμόζονται  τα  ισχύοντα  περί  δικαιώματος  άσκησης
επαγγέλματος  στο  κράτος  –  μέλος  που  παρασχέθηκε  η  εργασία.  Για  την  αξιολόγηση  αυτής
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους –
μέλους προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
(4) Σε περίπτωση επίκλησης της εμπειρίας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν
τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον στο κράτος-
μέλος δεν απαιτείται σχετική άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των
αρμοδίων αρχών.

Τα  δικαιολογητικά  του  υποψηφίου,  ο  οποίος  επικαλείται  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  στην
αλλοδαπή,  υποβάλλονται  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο  και  συνοδεύονται   από  επίσημη  μετάφρασή τους  στην  ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του παρόντος Παραρτήματος

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 

α. Δικαστική Απόφαση

Η  εμπειρία  αποδεικνύεται  και  με  τυχόν  υπάρχουσα  δικαστική  απόφαση  από  την  οποία  να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Διδακτική Απασχόληση

Οι  υποψήφιοι  που  επικαλούνται  ως  εμπειρία  διδακτική  απασχόληση  στην  τριτοβάθμια,
δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει να
προσκομίσουν: 

Για την Τριτοβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε:
η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν
μάθημα ή τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή
μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής [ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή
μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας]. Η μετατροπή του αριθμού εβδομάδων σε αριθμό μηνών
γίνεται με το σκεπτικό της ανάλογης εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της εμπειρίας για τους
εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το έτος έχει 12 μήνες των 25 ημερών ο καθένας,
4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της εβδομάδας λογίζεται ίση με 6 ημέρες. Στην ίδια βεβαίωση
πρέπει να αναφέρεται  και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που
ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης,
κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
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(2)  Βεβαίωση του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  στην  οποία  να  αναγράφεται  η  διάρκεια  της
ασφάλισης.  Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.

Για την  Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Βεβαίωση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων  (Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης)  από  την
οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα εκδίδεται από τον
αντίστοιχο φορέα.

Οι υποψήφιοι, που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή, οφείλουν να
προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  σε επίσημη μετάφραση. 

γ. Απόδειξη εμπειρίας από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με
την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου. Οι πτυχιούχοι της Νομικής
που  είναι  δικηγόροι  ή  ασχολούνται  με  την  πρακτική  άσκηση  για  την  απόκτηση  της  άδειας
δικηγόρου, πρέπει να προσκομίσουν:

 (1) Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος. 

(2)  Βεβαίωση  ΕΦΚΑ  (Τομέας  Νομικών),  από  την  οποία  να  προκύπτει  πότε  ο  υποψήφιος
ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των
ασκουμένων είναι προαιρετική).

δ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η  συμμετοχή σε ερευνητικά  κέντρα ή προγράμματα μπορεί  να ληφθεί  ως χρόνος
εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών)

στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά
του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υπο-
ψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος ή 

(β) Βεβαίωση του  επιστημονικού  υπευθύνου στην  οποία  θα  αναφέρονται,  για  κάθε  ερευνητικό
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος: α) κατά τη διάρκεια της συμμετο-
χής του κατείχε τον απαιτούμενο από την Προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται και β) ασκούσε ερευνητικό έργο.
Στην περίπτωση συμμετοχής υποψηφίου σε Ερευνητικό Κέντρο ή Πρόγραμμα με σύμβαση εργασί-
ας ή έργου χωρίς ερευνητική δραστηριότητα, η εμπειρία του αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 16 του παρόντος Παραρτήματος.

ε. Στρατιωτική θητεία

Ως  χρόνος  εμπειρίας αναγνωρίζεται  και  η  απασχόληση  που  προκύπτει  κατά  τη  διάρκεια  της
στρατιωτικής  θητείας.  Η  βεβαίωση  των  αρμοδίων  αρχών πρέπει  να  αναφέρει  το  είδος  και  τη
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί
πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη
διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από
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την Προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της
παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

στ. Προγράμματα STAGE

Ως  χρόνος  εμπειρίας  θεωρείται  και  η  συμμετοχή  στα  προγράμματα  απόκτησης  εργασιακής
εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

ζ. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.)

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9
του  ν.3050/2002,  όπως αυτό έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  οφείλουν  να  προσκομίσουν με  την
αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πρώην
Ο.Α.Ε.Ε.) εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Προκήρυξη, πρέπει
απαραιτήτως  να  συνοδεύονται από  επίσημη  μετάφρασή  τους στην  ελληνική  γλώσσα.  Η
επίσημη μετάφρασή τους γίνεται  από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η
οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 478 του ν.4781/2021) ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Σημειώνεται  ότι  από 1.9.2021  (κατάργηση  μεταφραστικής  υπηρεσίας  Υπουργείου  Εξωτερικών
31/8/2021-  άρθρο  478  παρ.  6  ν.  4781/2021),  οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητούν  και  να
επιλέγουν  μεταφραστή  στη  διεύθυνση  metafraseis.services.gov.gr ή  μέσω  της  εφαρμογής
«Πιστοποιημένοι  Μεταφραστές»  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  gov.gr.  Συγκεκριμένα,  η
πρόσβαση  στην  εφαρμογή  θα  γίνεται  ακλουθώντας  τα  εξής  βήματα:  πληκτρολόγηση  της
διεύθυνσης  www  .  gov  .  gr  ,  επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα,  και στη συνέχεια
επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών
με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε
απλά  φωτοαντίγραφα  γίνονται  δεκτοί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  προσκομίζονται  επικυρωμένες
μεταφράσεις  αυτών,  στις  οποίες  γίνεται  μνεία  ότι  στους  νόμιμους  μεταφραστές  είχαν
προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

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

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής 

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

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

γ)  Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων απόδειξης  γνώσης  Η/Υ γίνονται  αποδεκτά
χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των
πολιτών  στο  σύνολο  των  συναλλαγών  τους  με  το  δημόσιο  έχει  καταργηθεί  η  υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης
αυτών από τους υποψηφίους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων
δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

3. Tίτλος σπουδών 

4. Τα κατά περίπτωση  (π.χ. μισθωτοί,  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  απασχολούμενοι  στο δημόσιο
κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δή-
λωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο παρόν Παράρτημα και στην οικεία Προκή-
ρυξη (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

5. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ 

6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο  παραπάνω  κατάλογος  δικαιολογητικών  είναι  συνοπτικός  και  δεν
περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί
να  απαιτούνται  άλλα  ή  πρόσθετα  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  την  Προκήρυξη  ή  το
παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και
με  προσοχή  την  Προκήρυξη  και  το  παράρτημά  της,  προκειμένου  να  ενημερωθούν
λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.

Για  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  της  ηλεκτρονικής  αίτησης-υπεύθυνης  δήλωσης,  οι
υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr).
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