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ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
(Κ.Κ.Π.Π.Α.) 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο»  (Κ.Κ.Π.Π.Α), αθνύ έιαβε ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ πξώηνπ  ηεο από 14-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ "Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19” (A’64) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9  ηνπ Ν. 4109/2013 «Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα-ύζηαζε Γεληθήο 
Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκό ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 16 
Α). 

3. Σελ ππ' αξηζκ.νηθ.12549/4426/16-3-2020 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, 
Δζσηεξηθώλ, Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «πεξί 
θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο έθηαθηεο πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ από ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνύ Covid-
19 ζην ΚΚΠΠΑ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 2 & 3 ηεο ππ’αξηζκ.Γ1/νηθ 43102/14387/27-9-2019 Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «πεξί θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ 
πξνζσπηθνύ» (ΦΔΚ 3706 Β΄). 

5. Σελ αξηζ. Γ1/νηθ. 46314/15261/ 18-11-2019 (ΦΔΚ 1005/η.Τ.Ο.Γ.Γ./28-11-2019) 
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  «πεξί δηνξηζκνύ 
κειώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

6. Σελ ππ’αξηζκ.2355/17-3-2020  (Οξζή Δπαλάιεςε) ΑΓΑ:Χ7ΗΒΟΞΥ1-10Υ           
Αλαθνίλσζε ηνπ ΚΚΠΠΑ  γηα ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ 
πξόζιεςε (146) αηόκσλ δηαθόξσλ θιάδσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ έθηαθηεο 
αλάγθεο από ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ Covid-19. 

7. Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη θαιπθζεί ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ ιόγσ εμάληιεζεο ησλ 
ππνςεθίσλ/αλά εηδηθόηεηα ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο εθηόο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ θαη ηνπ 
θιάδνπ ΓΔ Μαγείξσλ. 

8. Σελ ππ’αξηζκ.νηθ.21597/Γ1/7339/5-6-20 (2480Β΄) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ 
,Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθώλ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε 
(3) ζρεηηθή Απόθαζε. 

9. Σελ ππ’  20εο ζπλ./34ν Θέκα/24-6-20 Απόθαζε Γ ηνπ ΚΚΠΠΑ. 
10. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΚΚΠΠΑ 

ΑΔΑ: ΨΨΗΛΟΞΧ1-ΞΡΕ



  

 

Ανακοινώνει 
 
Όηη θαηαξηίδνληαη θαηάινγνη επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ αλά θαηεγνξία θαη εηδηθόηεηα γηα ηελ 
πξόζιεςε πελήληα ηξηώλ ζπλνιηθά αηόκσλ σο εμήο: 
 
  ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΧΝ                                                 Θέζεηο    2 

             ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΙΓΟΦΤΥΙΑΣΡΧΝ                                      Θέζε      1 
             ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ                                                                                      Θέζεηο    4 
             ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                               Θέζεηο  10 
             ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                               Θέζεηο    8 
             ΣΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ                                                                           Θέζεηο    4 
             ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ                                                                                  Θέζεηο    3 
             ΓΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΧΝ/ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΦΡΟΝΣΙΣΧΝ              Θέζεηο    2                                         
             ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ                                                                     Θέζεηο  19 
              

Η θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία / εηδηθόηεηα θαη αλά παξάξηεκα είλαη: 
 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ       Θέζεηο    5 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΑΜΔΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΩΗΝ ΓΛΤΦΑΓΑ 
ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ                                                                           Θέζε    1  
 

 ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΛΙΙΩΝ 
 ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ                                                                                       Θέζε    1 
 ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ                                                                          Θέζεηο  5  
   
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΜΔΑ ΓΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
   ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ                                                                                     Θέζε    1 
  ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ                                                                         Θέζεηο  4  
  ΓΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΧΝ/ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΦΡΟΝΣΙΣΧΝ                  Θέζε    1                                         
                   
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  «Η ΜΗΣΔΡΑ» 

 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΤ                                                       Θέζε    1 
ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                      Θέζε    1 
ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                      Θέζεηο  3 
 
 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  «Η ΜΗΣΔΡΑ» 
ΓΟΜΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗΡΙΟ ΠΔΝΣΔΛΗ 
ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΠΑΙΓΙΑΣΡΧΝ        Θέζε    1 
ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ            Θέζε    1 
ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ          Θέζε    1 
ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ          Θέζεηο  2 
ΣΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ           Θέζε    1 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  «Η ΜΗΣΔΡΑ» 
ΓΟΜΗ ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ «ΑΓ.ΑΝΓΡΔΑ                                                      
ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ                                                                                               Θέζε     1 
ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                        Θέζεηο  2 
ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                        Θέζε     1 
ΣΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ                                                                                    Θέζε     1 
 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  «Η ΜΗΣΔΡΑ» 
ΓΟΜΗ ΠΑΙΓΟΠΟΛΗ «ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» 
 
ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ                                                                                                Θέζε    1 
ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                        Θέζε    1 
ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                        Θέζε     1 
                                                                                     
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΒΟΤΛΑ 
 
  ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΙΓΟΦΤΥΙΑΣΡΧΝ                                             Θέζε    1 
  ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ                                                                                             Θέζε    1  
  ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                     Θέζεηο  3 
  ΣΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                      Θέζε    1 
  ΣΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ                                                                                  Θέζε    1 
  ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ             Θέζε     1 
  ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΟΚΟΜΧΝ                                                                           Θέζεηο   4 
  ΓΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΧΝ/ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΦΡΟΝΣΙΣΧΝ                    Θέζε     1                                         
   
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΣΣΙΚΗ «ΜΙΥΑΛΗΝΔΙΟ»           
 
ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ                                                                     Θέζεηο   2 
 ΣΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ                                                                                 Θέζε    1 
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Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζε πποκήπςξη για κάλςτη θέζευν επικοςπικού 
πποζυπικού 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθήξπμε γηα πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ φινη 
φζνη πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
1. Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 65ν έηνο. 
 
2. Δίλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2431/1996, ή Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη νκνγελείο 
θαη νκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά 
Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο 
ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε 
ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ. 3832/1958). 
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 
ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. Γηα ηελ 
απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (λ. 
4027/2011, άξζξν 9), πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠ.Π.Δ.Θ 
Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ 151 80 Αζήλα, ηει. 210-3443384 θαη 210-3442322 θαη β) 
Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει.2313331540, ησλ θαησηέξσ 
επηπέδσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: 
• Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
• Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
• Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη 
αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα 
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν 
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 
Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 
54006, ηει. 2310/997571−72−76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ 
ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 
Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο 
νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ 
ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 
 
3. Οη άλδξεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο έρνπλ εθπιεξψζεη 
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή  έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή ε εθπιήξσζε 
ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ έρεη λνκίκσο αλαβιεζεί κέρξη εκεξνκελία πνπ έπεηαη 
ηεο 30εο.09.2020. 
Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ: 
α) Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο εηδηθφηεηαο ΓΔ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, εάλ είλαη απφθνηηνη 
Ννζειεπηηθψλ ρνιψλ θαη επξίζθνληαη λνκίκσο εθηφο ζηξαηεχκαηνο (άξζξν 54 παξ. 2 ηνπ 
λ. 1759/1988 κε ην νπνίν νξίδεηαη σο θαηψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ γηα ηνπο απνθνίηνπο 
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Ννζειεπηηθψλ ρνιψλ ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ησλ 
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο άξξελεο). 
β) Γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη 
ζηε ρψξα ηνπο ηέηνηα ππνρξέσζε θαη έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί σο Έιιελεο πνιίηεο. 
 
4. Γελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο (άξζξν 8 λ. 3528/2007), νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, ήηνη: 
α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 
(θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 
β) Γελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ λφκηκν 
ηξφπν (άξζξν 43, λ. 4139/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, 
έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη παξαγξαθεί. 
γ) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 
δ) Γελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 
ε) Γελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ σο άλσ 
θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ην αιεζέο 
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ειέγρεηαη απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δηνξηζκνχ κε 
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Μεηξψν Απνγξαθήο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
εκείσζε: Η αληθαλφηεηα πξνο πξφζιεςε αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 
47 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 
 
5. Τπνβάινπλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθήξπμε. 
 
6. Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαηέρνπλ ηα ππνρξεσηηθά ηππηθά θαη 
πξφζζεηα πξνζφληα (π.ρ. ηίηιν ζπνπδψλ, θ.ιπ.), ηα κε ππνρξεσηηθά βαζκνινγνχκελα 
πξνζφληα, πνπ δειψλνπλ ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο εθφζνλ ηα ηειεπηαία 
απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή. 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο νη 
ππνςήθηνη/ππνςήθηεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθά άιισο δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ. 
 
 
Πποζόνηα ππόζλητηρ επικοςπικού πποζυπικού 
 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
Α. Σίηλοι ζποςδών 
 
αα. Για ηην καηηγοπία Πανεπιζηημιακήρ ή Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ: 
Σίηινο ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. 
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Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ ησλ ηίηισλ Σ.Δ.Ι. πνπ 
νξίδνληαη κε ηελ παξνχζα σο πξνζφληα δηνξηζκνχ (βι. πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο) 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Σ.Δ.Ι. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αληηζηνηρία 
ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε ην δεηνχκελν, πιελ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ 
λφκνπ, απαηηείηαη άδεηα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
 
Οη ππνςήθηνη/ππνςήθηεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηέρνπλ 
ηίηινπο ζπνπδψλ, ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε θαηεχζπλζε ή εηδίθεπζε απηψλ, φπσο 
απηή νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ 
ηκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν/ε 
ππνςήθηνο/ππνςήθηα παξαθνινχζεζε ηα καζήκαηα θχθινπ ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο 
ή εηδίθεπζεο πνπ δεηνχληαη. 
 
Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 
Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α., ή ην Ι.Σ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ 
ηίηινπ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ησλ 
εκεδαπψλ ηίηισλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ 
ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 
 
Οη ππνςήθηνη/ππνςήθηεο πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί 
απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ., εθφζνλ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή 
βεβαίσζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ ηνπ 
π.δ. 38/2010 ή β) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ π.δ. 40/1986, ΦΔΚ 
14/Α΄/1986 θαη 97/1986, ΦΔΚ 35/Α΄/1986, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ηνπ ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή 
Ι.Σ.Δ. ή Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
 
Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε 
έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη 
ζην π.δ. 299/1997 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα 
ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία 
θαη αληηζηνηρία. 
 
ββ. Για ηην καηηγοπία Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή Τποσπευηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ: 
Σίηινο ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. 
 
Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Ι.Δ.Κ. πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέζεηο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο βαζκφο δηπιψκαηνο γηα ην δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζην 
δεκφζην ηνκέα λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ 
πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξφκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή 
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα 
ηνπ δηπιψκαηνο. 
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Πξνο απφδεημε απηψλ νη ππνςήθηνη απφθνηηνη ΙΔΚ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 
Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
βεβαίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή ηνπ 
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), πνπ 
απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή βεβαίσζε 
ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο 
βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο θαηέζηε δηπισκαηνχρνο. Χο βαζκφο 
δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ 
πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξφκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή 
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα 
ηνπ δηπιψκαηνο. 
 
Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 
α) Γηα ηίηινπο Γεπηεξνβάζκηαο κε ηερληθήο ή κε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο βεβαίσζε 
ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο 
επηηξνπήο Ιζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
(Ο.Δ.Δ.Κ) ή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ή ηνπ Δζληθνχ 
Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 
(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). 
β) Γηα Τπνρξεσηηθή κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο ή 
αληηζηνηρίαο απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 
(ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. 
 
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ 
αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ 
απνθάζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ 
αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ: 
i) Σν πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
π.δ. 38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 
αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή  
ii) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (.Α.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 
π.δ. 38/2010 γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο, βάζεη ηεο παξ. 2, ηνπ 
αξ. 1 ηνπ π.δ. 38/2010, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή  
iii) ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(.Α.Δ.Ι.Σ.Σ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 
πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή 
iv) ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 
ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ, ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 94/38/ΔΚ θαη 
95/43/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ», 
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v) θάηνρνη δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί, βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο 
απηφκαηεο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, 
(Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) θαη ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε Α4/5226/1987 (Β΄ 613). 
 
 
Β. Άδειερ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ή άλλερ επαγγελμαηικέρ άδειερ, βεβαιώζειρ - 
Πιζηοποιηηικά 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 
ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο) ή 

 Βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο (λ. 3919/2011, φπσο 
ηζρχεη) ή 

 Βεβαίσζε Αλαγγειίαο (λ. 3982/2011, φπσο ηζρχεη)  
 
Απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, νη νπνίεο πξέπεη λα 
είλαη ζε ηζρχ φρη κφλν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 
πφηε αθξηβψο απέθηεζε ν ελδηαθεξφκελνο ηε ζπγθεθξηκέλε άδεηα ή βεβαίσζε ή 
επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζκεηξεζεί ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ιήςε απηψλ. 
 
 
Γ. Πιζηοποιηηικά - Βεβαιώζειρ 
 
ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνχζαο αλαθέξνληαη ζπλνιηθά ηα απαηηνχκελα 
θαηά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο. 
 
εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ Πξάμε 
Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο 
Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν εγγξαθή ηνπο 
ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, αξθεί βεβαίσζε ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο ελψζεσο φηη 
ππέβαιαλ αίηεζε εγγξαθήο. 
 
 
Κπιηήπια και πίνακαρ μοπιοδόηηζηρ 
 
Σα θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε κνξηνδφηεζε ηνπο 
απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ / 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Δπηά (7) κνλάδεο αλά 
κήλα θαη έσο εμήληα 
(60) κήλεο (έσο θαη 420 
κνλάδεο). 

Χο εκπεηξία ζεσξείηαη ε 
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 
ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή 
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή 
έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά 
ηελ απφθηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 
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βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη σο 
πξνο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, κεηά ηε ιήςε ηεο 
άδεηαο. 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο 
πξνυπεξεζίαο/εκπεηξίαο νη 
ππνςήθηνη/ππνςήθηεο ζα πξέπεη 
λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε 
πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ 
αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηνλ 
εξγνδφηε ηνπο. 

 
 
Κπιηήπια επί ιζοβαθμίαρ 
 
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο/ππνςήθηεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ 
Μεηαμχ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ αλά θνξέα πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/ππνςήθηα πνπ 
έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην σο άλσ θξηηήξην. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο 
ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηνλ αξραηφηεξν ηίηιν 
ζπνπδψλ κε βάζε ην έηνο απφθηεζήο ηνπ θαη αλ απηφο ζπκπίπηεη, πξνεγείηαη ν 
κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ ελψ αλ εμαληιεζνχλ φια 
ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (Γ.Δ.) Δθπαίδεπζεο ζε 
δεκφζηα θιήξσζε. 
 
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο/ππνςήθηεο Τ.Δ. 
Μεηαμχ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ αλά θνξέα πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/ππνςήθηα πνπ 
έρεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην σο άλσ θξηηήξην. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο 
ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/ππνςήθηα πνπ είλαη 
θάηνρνο απνιπηεξίνπ ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ θαη κεηαμχ απηψλ, ν/ε ππνςήθηνο/ππνςήθηα 
πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ. 
 
 
Αιηήζειρ ςποτηθίυν – Γιαδικαζία ςποβολήρ 
 
1. Η πξνθήξπμε καδί κε ην έληππν ηεο αίηεζεο είλαη αλαξηεκέλεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηoπ 

Κέληξνπ www.kkppa.gr. 
 Η αίηεζε ππνβάιιεηαη : από την Σετάρτη 1-7-2020 έως  και την Παρασκευή 10-7-
2020 .  

α) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dilosi@0280.syzefxis.gov.gr καδί κε ηα αηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά  ζθαλαξηζκέλα  
β) ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζηελ Γ/λζε:Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Αλ.Σζόρα 5, Αζήλα Σ.Κ. 11521. Σν εκπξόζεζκν ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο. 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
νηθείνπ θνξέα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα φξηα ειηθίαο θαη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δελ δηαζέηεη 

http://www.kkppa.gr/
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ηζηνζειίδα, ε πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε δχν εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. 
Οη νηθείνη θνξείο ππνρξενχληαη λα αλαξηήζνπλ ακειιεηί ηελ πξνθήξπμε ζην 
Πξφγξακκα Γηαχγεηα.   

2. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) γηα 
ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

 
3. Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα νηθεία πεδία ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζηνηρεία 
πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ 
αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο νη νπνίεο 
ππνβάιινληαη, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ νη νπνίεο αθπξψλνληαη, έσο ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

4. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ πξφζιεςεο θαη ησλ 
θξηηεξίσλ θαηάηαμήο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά. 

 
 

Έλεγσορ δικαιολογηηικών –Ανάπηηζη πινάκυν 
 
Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα νξίδνληαη νη 
ππάιιεινη πνπ ειέγρνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ. Οη 
ππνςήθηνη/εο, θαηαηάζζνληαη αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα ζε  πίλαθεο θαηάηαμεο 
πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ηφζν ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζφλησλ πξφζιεςεο, φζν θαη ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο είλαη ν 
ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ εθάζηνηε 
πξνθήξπμε. ηνλ πίλαθα απνξξηπηέσλ εγγξάθνληαη φζνη δελ πιεξνχλ θάπνηα απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ή δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Οη  πίλαθεο 
θαηάηαμεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ αίηεζεο) ηνπ/ηεο 
ππνςεθίνπ/αο, ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε θαη ηηο ζέζεηο επηινγήο ηνπ/ηεο. Οη 
πίλαθεο απηνί δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ θνξέα.  
 
Ππόζλητη επικοςπικού πποζυπικού 
 

1. Σν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε νπνία ιήγεη ζηηο 30.09.2020, ζηνηρείν  ην νπνίν αλαθέξεηαη 
ξεηά ηφζν ζηελ πξνθήξπμε ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ φζν θαη ζηε ζχκβαζε 
εξγαζίαο πνπ ζπλάπηεηαη. Έθαζηνο εθ ησλ εθηάθησο πξνζιακβαλφκελσλ ππαιιήισλ 
θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζε 
εηδηθή θαηεγνξία ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.  

2. Σν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, θαηά ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ, ακείβεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
ησλ ίδησλ θνξέσλ. Η δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. 

3. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο απφ ηνλ πξνζιεπηέν ππνςήθην 
ή απνρψξεζεο ηνπ πξνζιεθζέληνο ππνςεθίνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ν θνξέαο 
πξφζιεςεο δηαγξάθεη ηνλ ελ ιφγσ ππνςήθην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θαη ελ 
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ζπλερεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αλαπιήξσζή ηνπ πξνζιακβάλνληαο ηνλ 
επφκελν αδηάζεην ππνςήθην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Οη πξνζιεπηένη πνπ 
πξνζιακβάλνληαη ζε αλαπιήξσζε άιισλ ππνςεθίσλ απαζρνινχληαη γηα ην 
ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.   
 
 
 

4. Η ηνπνζέηεζε ησλ επηηπρφλησλ αλά παξάξηεκα ζα γίλεηαη  κε δήισζε πξνηίκεζεο 
κε βάζε ηε ζεηξά ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο. ε πεπίπηυζη όμυρ πος 
πποκύτοςν  ςπηπεζιακέρ ανάγκερ δύναηαι να γίνει μεηακίνηζη ζε άλλο 
Παπάπηημα ή Γομή ηος ΚΚΠΠΑ, ηο δε υπάπιο απαζσόληζηρ θα καθοπιζθεί 
ζύμθυνα με ηιρ ςπηπεζιακέρ ανάγκερ. 

   
 
 

Ο Πξφεδξνο Γ.   
 
 
Ισάλλεο Ληβαλφο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 
Α/
Α 

 

 
ΚΑΣΗ-
ΓΟΡΙΑ 

 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 
 ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΗΜΜΔΝΧΝ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 

ΠΣΤΥΙΑ/ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ 

ΑΓΔΙΔ 

 
1 

 
ΠΔ 

 
Ιαηξψλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ηεο εκεδαπήο 

ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο- 
γ)ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

 
  3 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
ΠΔ 

 
 
 

 
Φπρνιφγσλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή 

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

κε εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία (γηα 

απνθνίηνπο έσο 31.12.1993 πνπ 

πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 

991/1979 (Α’278), φπσο ηζρχεη), Α.Δ.Ι ή 

ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο (Π..Δ.) 

Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

ςπρνιφγνπ ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο 

ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ. 
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3 

 
 
 
 

 
ΠΔ 

 
 
 
 

Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο– 

Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο – 

Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Πξνρσξεκέλνπ 

Δμακήλνπ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Α.Δ.Ι. ή 

νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ 
Λεηηνπξγνχ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ - ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 
ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ 
ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 
Α/
Α 

 

 
ΚΑΣΗ-
ΓΟΡΙΑ 

 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 
 ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΗΜΜΔΝΧΝ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 

ΠΣΤΥΙΑ/ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ

/ ΑΓΔΙΔ 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
ΣΔ 

 
 
 
 
 
 

 
Ννζειεπηψλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν 

ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην 

νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Ννζειεπηή- Ννζειεχηξηαο ή 

βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο Ννζειεπηή- 

Ννζειεχηξηαο θαη 

γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο 

Ννζειεπηψλ/ ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε 

νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε 

Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε 

Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο 

(ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα 

πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ 

έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4,  
παξ. 5 ηνπ λ. 3252/2004 
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2 

 
 
 
 

 

ΣΔ 

 
 

 
Κνηλσληθψλ 

Λεηηνπξγψλ 

- Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Σ.Δ.Ι. ή ην 

νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο 

(Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο 

(Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθφηεηα πηπρίν 

Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή θνηλσληθήο 

εξγαζίαο (ΣΔ) ή βεβαίσζε φηη πιεξνί 

φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

θνηλσληθνχ 
ιεηηνπξγνχ ή θνηλσληθήο εξγαζίαο. 
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 3 

 
 
 
 

ΣΔ 

 
 
 
 

Λνγνζεξα-
πεπηψλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο 

Λνγνζεξαπείαο Σ.Δ.Ι. ή ην νκψλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ επηινγήο (Π..Δ.) 

Σ.Δ.Ι. ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα 

πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ή 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο 

(Π..Δ.) Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθφηεηα πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

ινγνζεξαπεπηή. 
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       ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ - ΑΠΟΓΔΚΣΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 
ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ 
ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

Α/
Α 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗ
ΣΑ 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΗΜΜΔΝ

ΧΝ 

ΔΓΓΡΑΦΧΝ/ 

ΠΣΤΥΙΑ/ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗ

ΣΙΚΑ/ 
ΑΓΔΙΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αδειθψλ 

Ννζνθφ-

κσλ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Ννζειεπηηθήο ρνιήο (ΜΣΔΝ) ή 

εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή 

Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 

Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο 

Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο ή 

Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο 

Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ ή Δηδηθήο 

Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο 

Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ παζήζεσλ ή 

Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ 

κε Δηδηθέο παζήζεηο ή Βνεζψλ Γεληθήο 

Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηή ή 

αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα 

ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
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ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ 

λνζειεπηή ή βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
ΓΔ 

 
 
 

 
Κνηλσλη-

θψλ 

Φξνληη-

ζηψλ ή 

Δπηκειε-

ηψλ 

Πξφλνηαο 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

εηδηθφηεηαο Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο ή 

Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ ή Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ 

κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο 

θαη Έθθξαζεο ή Βνεζψλ 

Βξεθνλεπηνθφκσλ-Παηδνθφκσλ ή 

αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή 

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ 

Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 

1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
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