
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 2Γ/2022) 
Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κα-

τάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό δι-

αγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγο-

ρία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-

τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

β) Του ν.  2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α’ 175).

γ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) και του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

δ) Του ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

ε) Του ν.  4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 54).

στ) Του ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222).

ζ) Του ν.  4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και 
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 17).

η) Του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-

κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (A’ 184).

θ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39).

ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την κανονιστική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικα-
σία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό δια-
γωνισμό (Β’ 1320/2022, Β’ 2308/2022, Β’ 5701/2022).

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (Β’ 3450/2021).

4. Το υπό στοιχείο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/166/οικ.12066/ 22-
07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων».

5. Το υπό στοιχείο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.17599/ 
9-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2023».

6. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την 
εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της 
σχετικής διαδικασίας βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό και καταβάλλεται από τον Προϋπολογισμό του 
Α.Σ.Ε.Π. (1007801 0000000) για τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 54 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
ΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, 
εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμ-
μετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρο-
νική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γρα-
πτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία 
και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι 
επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε 
προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/
ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγ-
μή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (εν-
δεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) 
καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέ-
χουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξει-
δίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατά κλάδο/ειδικότητα είναι τα εξής:
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

401 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 101

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαι-
ολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας 
ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρ-
χαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυν-
ση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτι-
σμικών Αγαθών ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύ-
θυνση Αρχαιολογίας – Αρχαιομετρίας *

402
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Κύριος

102

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθη-
κονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Μουσειολογίας με κατευθύνσεις Αρχειονομίας ή 
Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονο-
μίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βιβλιοθη-
κονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης *

Α’ Επικ.

103

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον Με-
ταπτυχιακός τίτλος σπουδών Βιβλιοθηκονομίας, 
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.

Β’ Επικ.

104

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής και β) Πτυχίο ή δίπλωμα 
τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το ομώνυ-
μο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδι-
κότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

403 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 105

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρ-
μογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής *

404 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 106
Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος **

010

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων 
Έναρξης Άσκησης του Γε-
ωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωλόγου ή 

Βεβαίωση Άσκησης Γεω-
τεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωλόγου ή 
Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων 
Άσκησης του Γεωτεχνι-
κού Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Γεωλόγου.

405 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 107

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεω-
πονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονί-
ας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλο-
ντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βι-
ολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομί-
ας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσε-
ων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής **

011

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσε-
ων Έναρξης Άσκησης 
του Γεωτεχνικού Επαγ-
γέλματος ειδικότητας 
Γεωπόνου ή Βεβαίωση 
Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Γεωπόνου ή Βε-
βαίωση Συνδρομής Νό-
μιμων Προϋποθέσεων 
Άσκησης του Γεωτεχνι-
κού  Επαγγέλματος ειδι-
κότητας Γεωπόνου.

406 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
108

Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας ή Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος **

012

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσε-
ων Έναρξης Άσκησης 
του Γεωτεχνικού Επαγ-
γέλματος ειδικότητας 
Δασολόγου ή Βεβαίωση 
Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Δασολόγου ή Βε-
βαίωση Συνδρομής Νό-
μιμων Προϋποθέσεων 
Άσκησης του Γεωτεχνι-
κού Επαγγέλματος  ειδι-
κότητας Δασολόγου.

407

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ/

ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ

109

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδα-
πής.

408 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 110

Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοι-
νωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας *
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

409 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

111

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωργικών Βιομηχα-
νιών ή Γεωπονίας με κατευθύνσεις: Επιστήμης Τε-
χνολογίας Τροφίμων είτε Γεωργικών Βιομηχανιών 
και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης με κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής 
του Ανθρώπου **

011

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων 
Έναρξης Άσκησης του Γε-
ωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωπόνου ή 
Βεβαίωση Άσκησης Γεω-
τεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωπόνου 
ή Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων 
Άσκησης του Γεωτεχνι-
κού Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Γεωπόνου.

112
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων ή Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής *

410 ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 113

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος *** ή
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ζωικής 
Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής 
ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλι-
εργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών 
της Θάλασσας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών *** και επιπλέον i) βεβαίωση του 
αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα κα-
λύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο 
του πτυχίου Ιχθυολογίας ή ii) μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συνα-
φή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, 
υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων.

013

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νομίμων Προϋποθέσε-
ων Έναρξης Άσκησης 
του Γεωτεχνικού Επαγ-
γέλματος ειδικότητας 
Ιχθυολόγου ή Βεβαίωση 
Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικό-
τητας Ιχθυολόγου ή 
Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσεων 
Άσκησης του Γεωτεχνι-
κού Επαγγέλματος ειδι-
κότητας Ιχθυολόγου.

411
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
114

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοι-
νωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμή-
νου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαί-
δευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση 
προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας *

014

Άδεια Άσκησης Επαγ-
γέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνι-
κής Εργασίας ή Βεβαί-
ωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνι-
κού Λειτουργού και

Ταυτότητα μέλους του 
Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος 
(ΣΚΛΕ), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση εγ-
γραφής – υποβολής ετή-
σιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού 
στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 
& 110 του ν.  4488/2017, 
Α’  137), η οποία να είναι 
σε ισχύ μέχρι το τέλος Φε-
βρουαρίου του επόμενου 
έτους από την έκδοσή της.

412 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 115

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κα-
τεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνι-
κής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολι-
τικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης *
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

413 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 116 Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ** 015

Βεβαίωση Συνδρομής 
Νομίμων Προϋποθέσεων 
Έναρξης Άσκησης του Γε-
ωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Κτηνιάτρου 
ή Βεβαίωση Άσκησης Γε-
ωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Κτηνίατρου 
ή Βεβαίωση Συνδρομής 
Νόμιμων Προϋποθέσε-
ων Άσκησης του Γεωτε-
χνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Κτηνίατρου.

415

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

119 Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ** 017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

416
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
120

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολο-
γιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχα-
νικού **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

417

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ

121

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλ-
λουργών με ειδικεύσεις: α) Μηχανικού Μεταλλεί-
ων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχα-
νικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

418
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
122

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανο-
λόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανο-
λόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μη-
χανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

419

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

123
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Οικονομίας και Δι-
οίκησης **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

420

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

124
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Δι-
οίκησης **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

421

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

125

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή 
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Μηχανικών Περιβάλλοντος **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

422
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
126 Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ** 017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

423

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

127

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου 
Μηχανικού ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής ή Τοπογρά-
φου Μηχανικού **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

424
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
128

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Χημικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος-κατεύ-
θυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχα-
νικών **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

425

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

129

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωρο-
ταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

426 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 130 Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής *

427 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 131

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικο-
νομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομη-
χανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνο-
λογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας 
Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κα-
τεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης 
Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κα-
τεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοί-
κησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργα-
νισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης 
Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοί-
κησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρα-
τηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικο-
νομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών 
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλο-
γιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρι-
σμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 
2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και 
Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθημα-
τικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Του-
ρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής *
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

428 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

125

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή 
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Μηχανικών Περιβάλλοντος **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

128

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Χημικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος-κατεύ-
θυνση προχωρημένου εξαμήνου Χημικών Μηχα-
νικών **

017

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Μηχανικού αντί-
στοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

132

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρ-
μογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας ή Γεωγρα-
φίας ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων ή Επιστήμης της Θάλασσας ή 
Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επιστη-
μών Περιβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας 
ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 
με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Ιατρικής 
Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Πε-
ριβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Περιβάλλοντος ή 
Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Φυσικής ή Φυ-
σικών Επιστημών ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσί-
ων Βιοεπιστημών *

136 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας * 018

Βεβαίωση ιδιότητας μέ-
λους της Ένωσης Ελλήνων 
Χημικών (ν.  1804/1988  – 
ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).

429 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 133

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμέ-
νης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορι-
κής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορι-
κής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμέ-
νης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πλη-
ροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλε-
ματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές 
στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημά-
των ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση 
Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχα-
νικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονι-
κής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονι-
κού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνι-
ών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή 
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ***
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

430 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 134

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ανα-
λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατι-
στικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών *

431 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 135 Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής* 020

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Φαρμακοποιού 
ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋ-
ποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του 
Φαρμακοποιού.

432 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 136 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας * 018

Βεβαίωση ιδιότητας μέ-
λους της Ένωσης Ελλήνων 
Χημικών (ν.  1804/1988 – 
ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).

433 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 137

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.  991/1979 
(Α’ 278), όπως ισχύει)*

019

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Ψυχολόγου ή Βε-
βαίωση ότι πληροί όλες 
τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Ψυ-
χολόγου.

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

** ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

*** ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 101, 102, 105-108, 110 έως 116 και 119 έως 

137 μπορούν να επιδιώξουν και τους κλάδους/ειδικότητες της παρούσας πρόσκλησης/προκήρυξης με κωδ. 407 
για τους οποίους προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με 
τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.

2. Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την πρόσκληση/προ-
κήρυξη σε διαφορετικό κλάδο/ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας , προκειμένου να επιδιώξει και τους δύο κλάδους/
ειδικότητες, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες 
θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

501
ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
201

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκο-
νομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημά-
των Πληροφόρησης *

502 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 202
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιο-
κομίας ή Προσχολικής Αγωγής *
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

503

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

203

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπί-
ου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Βιολογικής 
Γεωργίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Γεωργι-
κής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 
ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή 
Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Γε-
ωργικών Οικοσυστημάτων ή Διοίκησης Γε-
ωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Εμπορίας και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 
ή Ζωικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Ιχθυοκο-
μίας-Αλιείας ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων 
ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Οι-
κολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας 
Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας 
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολο-
γίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων 
ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή 
Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογί-
ας ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Τεχνολόγων 
Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού 
Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Υδατοκαλλιεργειών 
και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Φυτικής Πα-
ραγωγής *

504

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

204

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπληροφο-
ρικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχα-
νικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Τοπο-
γραφίας *

506
ΤΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
206

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος*

507

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

207

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυ-
χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

508

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

208

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης *

509

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

209

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας *
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

510

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /

 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

210

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Επι-
χειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Δι-
οίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πο-
λιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με 
κατευθύνσεις: α)  Διοίκησης Πολιτιστικών 
Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή 
β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. *

511

ΤΕ

 ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

211

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας 
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Δημόσιας 
Υγείας ή Δημόσιας Υγιεινής *

021

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Επόπτη Δημόσιας 
Υγείας ή Επόπτη Δημόσι-
ας Υγιεινής ή Βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νό-
μιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλ-
ματος Επόπτη Δημόσιας 
Υγείας ή Επόπτη Δημόσι-
ας Υγιεινής.

512 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 212

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογί-
ας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μη-
χανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με 
κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας *

024

Άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος Υπομηχανικού 
Ηλεκτρολόγου Β’ τάξεως 
ή άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος Υπομηχανικού 
Ηλεκτρολόγου Α’ τάξεως 
ή άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Τεχνολόγου Ηλε-
κτρολόγου-Μηχανικού Β’ 
ή Α’ τάξης.

513 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 213
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονι-
κής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. *

514

ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-

ΑΛΙΕΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ

214

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιχθυοκομίας-
Αλιείας ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατο-
καλλιεργειών ή Υδατοκαλλιεργειών και 
Αλιευτικής Διαχείρισης *

515

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/

ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ/

ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

215
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας *

014

Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Κοινωνικού Λει-
τουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλμα-
τος Κοινωνικού Λειτουρ-
γού και

Ταυτότητα μέλους του 
Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος 
(ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση εγγρα-
φής – υποβολής ετήσιας 
δήλωσης στοιχείων Κοι-
νωνικού Λειτουργού στον 
ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του 
ν.  4488/2017, Α’  137), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέ-
χρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από 
την έκδοσή της.
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

517 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 217

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολο-
γίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομη-
χανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανι-
κών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανι-
κοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνο-
λογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής 
Μηχανολογίας. *

025

Βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιβλίο των Πτυχιούχων 
Ανωτέρων Τεχνικών Σχο-
λών ειδικότητας Μηχανο-
λόγου.

518
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
218

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αυτοματι-
σμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. *

519

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

223

Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή 
Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκη-
σης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δι-
οίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Δι-
οίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή 
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών 
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής 
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφο-
ρών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργα-
νώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων 
ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής 
ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή 
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρη-
ματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρή-
σεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Του-
ριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας*
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

520 ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 219

Πτυχίο ή δίπλωμα Ενεργειακής Τεχνολογί-
ας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας 
Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύ-
πανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο-
ντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλο-
ντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχεί-
ρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας 
και Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) ή 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολο-
γίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή 
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικοί Τεχνολογί-
ας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. 
ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχα-
νικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικών 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ή Μηχανικών Περι-
βάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπαν-
σης Τ.Ε. - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Πε-
ριβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανικών Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνο-
λόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών 
Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.*

521
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
220

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών 
Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υπο-
δομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πο-
λιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 
- Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. *

522
ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
221

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφο-
ρικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών 
ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 
Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής 
ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πλη-
ροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
μάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συ-
στημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής 
Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορι-
κής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτι-
κών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Το-
πογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με 
κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. **

523
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
222

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας 
Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τε-
χνολογίας Τροφίμων *
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* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισό-
τιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

** ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 201 έως 204, 206, 208 έως 215 και 217 έως 

223 μπορούν να επιδιώξουν και τους κλάδους/ειδικότητες της παρούσας πρόσκλησης/προκήρυξης με κωδ. 507 
για τον οποίο προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών 
τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.

2. Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την πρόσκληση/προ-
κήρυξη σε διαφορετικό κλάδο/ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας, προκειμένου να επιδιώξει και τους δύο κλάδους/
ειδικότητες, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες 
θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων κλάδων/
ειδικοτήτων , όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ) της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλε-
κτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψη-
φίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν 
τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα, που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους 
κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα 
προσόντα ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος 
ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας του 
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στην 
εν λόγω διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλε-

κτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν 
οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται και σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλε-
πόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε-
κτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας � Φορέας Δημοσίου � Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός 
σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδι-
κτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο 
του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι την υποβολή της αίτησής του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.
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Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για κλάδους/ειδικότητες μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τον/τους κλάδο/κλάδους/ειδικότητες στον/στους οποίους επιθυμεί 
να εξετασθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων ή η σώρευση στην αίτηση κλάδων/ειδικοτήτων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Είναι εν-
δεχόμενο η εξέταση να γίνει σε ορισμένη ή ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες σε περίπτωση μικρού αριθμού 
υποψηφίων κατά την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’). Ο καθορισμός των εξετα-
στικών κέντρων ανά Περιφερειακή Ενότητα θα συναρτηθεί τόσο με τις δηλώσεις των υποψηφίων, όσο και με τις 
προκύπτουσες οργανωτικές δυνατότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, δη-
λαδή: υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, αμβλύ-
ωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπαιδικά προβλήματα ή άλλα 
προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα 
επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα θα πρέπει απαραιτήτως:

α) να επιλέξουν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «Εάν είστε υποψήφιος για ειδική εξέταση, επιλέξτε από τη 
λίστα τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να εξεταστείτε» τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (εν. Β).

β) να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• γνωματεύσεις: i) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και ii) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από τις οποίες  

να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία συμμετοχής σε 
γραπτή δοκιμασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα θέσης 
του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας για τον οποίο πρόκειται να διαγωνισθεί. Προκειμένου περί υποψηφίων που 
πάσχουν από δυσλεξία, απαιτείται επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή 
Σταθμού, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα/δοκιμασίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί 
με γραπτές εξετάσεις.

Επισήμανση: Ο υποψήφιος υποβάλλει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής 
του, εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή 
μορφή.

β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, χωρίς επι-
κύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, ιατρική γνωμάτευση).

γ) Έγγραφα της αλλοδαπής (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρι-
νή μορφή τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, ή τα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την πρόσκληση/προκήρυξη πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένα 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, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύ-
θυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης gov.gr.. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση 
της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Με-
ταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι με έλλειψη σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και βάσει 
του ίδιου προγράμματος με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις για τους υπόλοιπους υποψηφίους του γραπτού 
διαγωνισμού, αλλά σε ειδικά καθορισμένο γι’ αυτούς εξεταστικό κέντρο, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους 
εξέτασης ή με συνδυασμό αυτών:

α) Με γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην οποία υποβάλλονται υποψήφιοι με οποιαδήπο-
τε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.
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β) Με προφορική εξέταση στην οποία υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, 
δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπαιδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους 
επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς.

γ) Με χρήση νοηματικής στην οποία υποβάλλονται υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοι-
πές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί 
εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής.

Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου  38 της κανονιστικής απόφασης, όπως ισχύει (Β’  1320/2022, Β’  2308/2022 και 
Β’ 5701/2022), μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση των υποψηφίων και με τους δύο τρό-
πους, προφορικώς και γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.

δ) Για τυχόν περιπτώσεις που απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο εξέτασης και δεν είναι δυνατό να υπα-
χθούν στους ανωτέρω, η Ειδική Επιτροπή καθορίζει τον τρόπο εξέτασης και στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο 
λαμβάνει τη γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης 
καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και μπορεί να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες των υποψηφίων με πα-
ράτασή της έως και το 50% του καθορισμένου χρόνου (παρ. 3 του άρθρου 37, κανονιστική απόφαση Β’ 1320/2022, 
Β’ 2308/2022, Β’ 5701/2022).

Η έγκριση για ειδική εξέταση γίνεται από Ειδική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν γίνονται δεκτοί για ειδική 
εξέταση, ειδοποιούνται εγκαίρως και πάντως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του πανελ-
λήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Στην περίπτωση αυτή, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π., θα τους γνωστοποιηθεί και το εξετα-
στικό κέντρο στο οποίο μπορούν να εξετασθούν μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το Α.Σ.Ε.Π. μετά την υποβολή των αιτήσεων καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία και 
κλάδο/ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί. Ο έλεγχος του παραβόλου διενεργείται αυτόματα κατά 
την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της 
πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου.

Οι υποψήφιοι που δεν οριστικοποιούν την αίτησή τους, λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής του αντιτίμου του 
παραβόλου, δεν εμφανίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Α.Σ.Ε.Π.. Στην προκειμένη 
περίπτωση δεν υπάρχουν αποκλειόμενοι από τη διαδικασία λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου 
παραβόλου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΥΛΗ

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελε-
σματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν 
σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε 
απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:
α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή 

χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:
1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία
1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων
1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα:
1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)
1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)
1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ)
1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)
1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης
1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου
2. Θεμελιώδη Δικαιώματα

2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων
2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας
2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων
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2.4 Η αρχή της αναλογικότητας
2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης
2.6 Η αξία του ανθρώπου
3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης

3.1 Βουλή
3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας
3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα
3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα
3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης
3.6 Δικαστική λειτουργία
3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού
3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)
3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση
4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
4.2 Συμβούλιο Υπουργών
4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
5. Δημόσια Πολιτική

5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής
5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής
5.3 Ομάδες συμφερόντων - Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή 

των δημόσιων πολιτικών
5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης
6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης
6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-

κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ 
(ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)]

6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων 
του Δημοσίου Τομέα

 6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)
7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων - Γενικές αρχές
7.2 Ψηφιακή διαφάνεια
7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα
7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης
7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα
8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια
8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια
8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος
8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια
8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια
8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT
8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις
8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία
9. Δημοσιονομική Πολιτική

9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία
9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια
9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία
9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια
9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια
9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια
9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια
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9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις
9.9 Φορολογική βάση - Φορολογικά συστήματα - Προοδευτική φορολογία: Έννοια
9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια
10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια
10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία
10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια
10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις
και

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσι-
κού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτή-
των στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα 
στην εργασία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαί-
ρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π..

Τα θέματα μεταδίδονται ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων 
μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Δι-
αγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενή-
ντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός 
του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς 
το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100.

Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, 
ο  βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. 
Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της 
μονάδος. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης 
βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού. Η συνολική βαθμο-
λογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός 
της γραπτής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, τα απαντητικά φύλλα όλων των συμμετεχόντων στον πανελλήνιο 
γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα 
των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία 
και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., προκει-
μένου να τους δημοσιοποιήσει. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία με βάση τα οποία καθορίσθηκε 
η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον πανελλή-
νιο γραπτό διαγωνισμό εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων.

Άσκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως και επα-
νεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών.

Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/
ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.  1 του άρθρου  2 του 
ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδει-
κτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την 
ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Πρόσκληση-Προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος αυτό 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί για ενημέρωση των πολιτών ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές 
Ενότητες της Χώρας, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του, καθώς επίσης σε όλες τις Διευθύνσεις Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης-προκήρυξης.
Η πρόσκληση-προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: 

www.asep.gr.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθη-

κόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011), 
που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠAI.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 
τηλ. 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέ-
δων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (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.

Γίνονται, επίσης, δεκτοί 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 πιστο-
ποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδη-
ση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των κλάδων/ειδικοτήτων που επι-

λέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013). Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή 
ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτρο-
πές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα που πρόκειται 
να αναλάβει ο υπάλληλος (παρ. 3 του άρθρου  7 του ν.  3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του 
ν. 4674/2020).

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-
σία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του 
ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

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

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

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, 
το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα 
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του 
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). 
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πο-
λιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγ-
γραφής, πιστοποιητικά) , όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων 

τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.
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Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ως χρόνος κτήσης των εν λόγω τίτλων λογίζεται η ημερομη-
νία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ-
σόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
με το ζητούμενο από την πρόσκληση/προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμ-
βάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία πρόσκληση/προκήρυξη πρέπει να διαθέτουν και βεβαίωση του 
αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται 
σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρό-
σκληση/προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης :

Τίτλος σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία 
περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν 
διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντί-
στοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο 
από την πρόσκληση/προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά 
αναφερόμενους στην οικεία πρόσκληση/προκήρυξη πρέπει να διαθέτουν και 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, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντι-
κείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση/προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα).

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων κλάδων/ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην πρό-
σκληση/προκήρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση 
του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο 
από την πρόσκληση/προκήρυξη, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους 
δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την πρόσκληση/προκήρυξη, πρέπει 
να διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που 
ζητούνται από την πρόσκληση/προκήρυξη για τους κατά περίπτωση κλάδους/ειδικότητες.

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. Σε 
περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτεί-
ται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 
καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Κάτοχοι πτυχίων Π.Ε. με δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού και Αρχιτέκτονα τα οποία 
έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαί-
ωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Όσοι υποψήφιοι προσκομί-
ζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των 
π.δ. 213/2003, ΦΕΚ 172/Α/2003 & Υ.Α. Α4/5226/1987, ΦΕΚ 613/Β/1987, εξαιρούνται από την υποχρέωση προ-

σκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, αλλά δεν εξαιρούνται και από 
την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του π.δ. 38/2010, από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006, δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης 

πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, αλλά δεν εξαιρούνται και από την υποχρέω-
ση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται 
ισοτιμία και αντιστοιχία.
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Επισήμανση: Στη συγκεκριμένη διαδικασία που ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, τα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε 
χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Α’ στάδιο). Ειδι-
κότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει 
στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση/προκήρυξη τίτλους σπουδών 
και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. στο Β’ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα 
λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επί-
σημη μετάφραση αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης 
αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α’ σταδίου και γ) το σχε-
τικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν 
στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του 
Β’ σταδίου.

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες. Σύμ-
φωνα 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 Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ 
της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βε-
βαίωσή 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 επαναπα-
τριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με 
βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την πρόσκληση/προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τους προκη-
ρυσσόμενους κλάδους/ειδικότητες.

Β. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο 

κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο 

και κατά τον χρόνο διορισμού.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των φορέων της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4765/2021 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά 
από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε 
διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ

(Θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

701 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

907 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1201 ΑΝΔΡΟΥ

1001 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1002 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401 ΑΡΤΑΣ

702 ΑΧΑΪΑΣ

801 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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901 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

301 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

101 ΔΡΑΜΑΣ

908 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

902 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

102 ΕΒΡΟΥ

802 ΕΥΒΟΙΑΣ

803 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

601 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

703 ΗΛΕΙΑΣ

201 ΗΜΑΘΙΑΣ

1301 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

103 ΘΑΣΟΥ

402 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

202 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1202 ΘΗΡΑΣ

602 ΙΘΑΚΗΣ

1101 ΙΚΑΡΙΑΣ

403 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

104 ΚΑΒΑΛΑΣ

1203 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

501 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1204 ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

302 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1205 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

903 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

603 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

604 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

203 ΚΙΛΚΙΣ

303 ΚΟΖΑΝΗΣ

1003 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1206 ΚΩ
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1004 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

502 ΛΑΡΙΣΑΣ

1302 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1102 ΛΕΣΒΟΥ

605 ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1103 ΛΗΜΝΟΥ

503 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1207 ΜΗΛΟΥ

1208 ΜΥΚΟΝΟΥ

1209 ΝΑΞΟΥ

906 ΝΗΣΩΝ

904 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

105 ΞΑΝΘΗΣ

1210 ΠΑΡΟΥ

905 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

204 ΠΕΛΛΑΣ

205 ΠΙΕΡΙΑΣ

404 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1303 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

106 ΡΟΔΟΠΗΣ

1211 ΡΟΔΟΥ

1104 ΣΑΜΟΥ

206 ΣΕΡΡΩΝ

504 ΣΠΟΡΑΔΩΝ

1212 ΣΥΡΟΥ

1213 ΤΗΝΟΥ

505 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

804 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

304 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

805 ΦΩΚΙΔΑΣ

207 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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1304 ΧΑΝΙΩΝ

1105 ΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ)

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΕΦ. Α’) πρέπει να συμπληρώ-
σουν-υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) 
αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π..

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., δεν απαι-
τείται επανεγγραφή.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Εγγραφή/Είσοδος Μέλους» και στη συνέχεια εγγράφονται 
μέσω ΓΓΠΣΔΔ.

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», χρησιμοποιώντας τα στοι-
χεία σύνδεσης με κωδικούς Α.Σ.Ε.Π. ή με ΓΓΠΣΔΔ «Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet».

Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών Α.Σ.Ε.Π., οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες > Ξέχασα τον κωδικό μου».

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης – Α’ Στάδιο

Οι υποψήφιοι δημιουργούν από τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση» ηλεκτρονική αίτηση επι-
λέγοντας «Νέα Αίτηση» και πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της 
ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες κ.λπ.).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση που ο κωδικός πα-
ραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ» ή «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ» σε άλλη αίτηση ή «ΝΕΟ-ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΟ» ή ο κωδικός παραβόλου δεν έχει εκδοθεί για χρήση από το Α.Σ.Ε.Π. ή ο κωδικός παραβόλου είναι εσφαλμένος.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» 

εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κα-
τάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη ή/και στα 
σχετικά με την πρόσκληση/προκήρυξη Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης προκειμένου 
να υποβληθεί εκ νέου για την ίδια πρόσκληση/προκήρυξη και ίδια κατηγορία, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τον 
ίδιο κωδικό παραβόλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να εκδοθεί και να πληρωθεί νέος κωδικός παραβόλου. 
Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή» για να δημιουργήσουν 
ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/ 
συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να γίνουν δεκτοί για ειδική εξέτα-

ση, επιλέγουν στο πεδίο «Εάν είστε υποψήφιος για ειδική εξέταση, επιλέξτε από τη λίστα τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμείτε να εξεταστείτε», τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, και υποβάλλουν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν. Β’ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρε-

σιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλε-
κτρονικά οδηγίες.

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη 
διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση/προκή-

ρυξη την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και έτσι επιβεβαιώνει την ακύρωση της 
συγκεκριμένης αίτησης για την πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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