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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ.  ΣΟΧ 1/2022 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 
 
 
 

 Για την  υλοποίηση των Πράξεων με τίτλους:   

 α) «Προκαθορισμένη Πράξη 2 - Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου”,  β) «Προκαθορισμένης 

Πράξης 8: Ενίσχυση της ικανότητας  για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών, 

που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των κέντρων φιλοξενίας», γ) 

«Προκαθορισμένη Πράξη 1 – Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών», στο πλαίσιο του 

Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών 

Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης», δ) «Προκαθορισμένη Πράξη 3 - Ενίσχυση και 

Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και 

της Μετανάστευσης» και ε) «Προκαθορισμένη Πράξη 7- Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης 

υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών».  

 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
 

 
       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/07-07-2016). 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 
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(ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/03-04-2016) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 παρ. 
2 του ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169 Α΄& 173 Α΄ - διορθώσεις σφαλμάτων) «Περί Διεθνούς 
Προστασίας και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 242 του ν.4512/2018 (Α΄5) «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 37 και 109 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄). 

8. Τις διατάξεις του ν. 4686/2020 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/12-05-2020) «Βελτίωση της μεταναστευτικής 
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A  ́169), 4375/2016 (A  ́
51), 4251/2014 (Α  ́80) και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 και 108 του ν.4727/2020 ( Α΄ 184) «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 (Α΄ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 (Α΄ 5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού». 
12. Τις διατάξεις του π.δ. 106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου». 
13. Την υπ’ αρθμ. 3385/05.02.2018 (Β’ 417) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 

Πολιτικής «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου». 
14. Την υπ’ αριθ. 13249/4.2.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης 

και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων» (ΦΕΚ 
Β΄526/19.02.2020),όπως ισχύει. 

15. Την υπ’ αριθμ. 58965/27.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την 
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, ΣΑΕ-756/1 του έργου 
«Προκαθορισμένη Πράξη 2 - Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» με κωδ. έργου: 
2021ΣΕ75610001 5076405  (ΑΔΑ: 60ΒΗ46ΜΤΛΡ-ΘΙΦ). 

16. Την υπ’ αριθμ. 122845/12.11.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για 
την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, ΣΑΕ-756/1 του έργου 
«Προκαθορισμένη Πράξη 8 - Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Γ.Π.Α.Α.) να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
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στους ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των κέντρων φιλοξενίας» με κωδ. έργου: 2021ΣΕ75610003 
5136326 (ΑΔΑ: Ψ2ΣΡ46ΜΤΛΡ-ΞΨΧ). 

17. Την υπ’ αριθμ. 54556/14.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την 
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, ΣΑΕ-756/1 του έργου 
«Προκαθορισμένη Πράξη 1 - Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» με κωδ. έργου: 
2021ΣΕ75610000 5076412 (ΑΔΑ : ΨΙΩΡ46ΜΤΛΡ-Κ1Σ). 

18. Την υπ’ αριθμ. 107641/04-10-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για 
την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, ΣΑΕ 756/1 του έργου 
“Προκαθορισμένη Πράξη 7 - Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής κα ιτων παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών” της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με κωδ. 
έργου : 2021ΣE75610002 5129771 (AΔΑ : 9ΚΓΧ46ΜΤΛΡ-85Χ). 

19. Την υπ’ αριθμ. 135179/10.12.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για 
την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, ΣΑΕ-756/1 του έργου                                     
«Προκαθορισμένη Πράξη 3 - Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού 
σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης»  της Ειδικής Γραμματείας 
Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων με κωδ. έργου: 2021ΣΕ75610004 5150186. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΜΤ 8000/20/76/4-ν/28-04-2021 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» με Κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5076405 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ: 690346MΤΛΒ-1ΟΕ). 

21. Την υπ’ αριθμ. 44431/28.04.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την 
ένταξη στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑ Ε7561ΤΡΟΠ.0 του έργου 42#01 – ΧΜ 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).  

22. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.8000/20/76/3-νε’/29-03-2021 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών»  με Κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5076412 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ: 
6ΞΝΑ46ΜΤΛΒ-ΕΨΥ). 

23. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8000/20/76/12-ιη΄/26-10-2021 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 8 - Ενίσχυση της 
ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Γ.Π.Α.Α.) να 
αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους, εντός των 
Κέντρων Φιλοξενίας»  με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5136326 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο 
Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου 
και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ : ΩΧ3Ω46ΜΤΛΒ-7ΜΡ). 

24. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8000/20/76/ 9-π΄/11-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 7 – Ενίσχυση των συνθηκών 
πρώτης υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών» με Κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5129771 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ : 
6ΙΧΣ46ΜΡΛΒ-Τ1Μ). 

25. Την υπ’ αριθμ.  πρωτ.8000/20/76/ 9-ριε΄/20-05-2022 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 7 - Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129771 στο 
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 
(ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των 
Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ : ΨΧΧ46ΜΤΛΒ-Ν9Τ). 

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/20/76/5-οστ΄/01-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 3 - Ενίσχυση και 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 4 από 41 

Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και 
της Μετανάστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150186 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο 
Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου 
και Μετανάστευσης» (ΑΔΑ : 661Η46ΜΤΛΒ-ΩΗ8) της Ειδικής Γραμματείας Εμπλεκομένων 
φορέων. 

27. Το από 07.04.2021 υπ’ αριθμ.138266 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα 
Υλοποίησης «Αρχή Προσφυγών»  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συνημμένα 
σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της 
υπόψη πράξης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης». 

28. To από 18/05/2021 υπ’ αριθμ. 138256 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα 
Υλοποίησης «Υπηρεσία Ασύλου» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συνημμένα 
σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της 
υπόψη πράξης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης». 

29. To από 09-11-2021 υπ’ αριθμ.  256862 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα 
Υλοποίησης «Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή 
Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 
2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών 
Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης». 

30. Το από 09-06-2022 υπ’ αριθμ. 302505 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα 
Υλοποίησης «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης»  του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή Προγράμματος «Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με 
τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και 
Μετανάστευσης». 

31. Το από 04-12-2021 υπ’ αριθμ. 273555 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Φορέα 
Υλοποίησης «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων»  του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Διαχειριστή 
Προγράμματος «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 
2014 - 2021) στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών 
Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης». 

32. Την υπ’ αριθμ. 6809/15.06.2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων με Α/Α 1,2,3,4 
και 6 της Πράξης με τίτλο «Προκαθορισμένη Πράξη 1 – Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών» και 
κωδικό Ο.Π.Σ. ΕΟΧ (MIS) 5076412 ( AΔΑ : ΨΦΑΙ46ΜΔΨΟ-ΓΞΧ). 
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33. Την υπ’ αριθμ. 81465/17.06.2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 5 : 
Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου» της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας 
Ασύλου» με κωδικό ΟΠΣ 5076405 (ΑΔΑ : ΨΟΣΡ46ΜΔΨΟ-Υ48).  

34. Την υπ’ αριθμ. 411402/24.11.2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων με Α/Α 4 
«Υποέργο 4: Aξιολόγηση και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασυνόδευτους 
ανήλικους εντός των δομών φιλοξενίας» «Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας 
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων (Ε.Γ.Π.Α.Α) να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών, 
που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους, εντός των κέντρων φιλοξενίας» με κωδικό ΟΠΣ 
(ΜΙΣ) 5136326 ( AΔΑ: ΨΛΧΟ46ΜΔΨΟ-Υ32). 

35. Την υπ’ αριθμ. 488472/29.12.2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (5) 
«Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Παρατηρητήριο 
Μετανάστευσης & Ασύλου και για το Μητρώο Διερμηνέων» της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και 
Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της 
Μετανάστευσης» του Προγράμματος GR-G «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών 
Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού 
Εμπλεκομένων Φορέων» και κωδικό Ο.Π.Σ. ΕΟΧ (MIS) 5150186 (ΑΔΑ : Ψ14Λ46ΜΔΨΟ-Υ4Ξ). 

36. Την υπ’ αριθμ. 362672/23.06.2022 ορθή επανάληψη της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της 
Προκαθορισμένης Πράξης 7- με τίτλο “Enhancing first reception conditions and services provided 
to Third Country Nationals” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και κωδικό 
Ο.Π.Σ. ΕΟΧ (MIS) 512977. 

37. Την υπ’ αριθμ. 33393/21.04.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1497) «Συγχρηματοδότηση του 
Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων 
Ασύλου και Μετανάστευσης» (Programme G - Capacity Building of National Asylum and Migration 
Management Systems), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ». 

38. Το υπ’ αριθμ. 914/25.06.2021 Εισηγητικό Σημείωμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Πρόσληψη 51 ΙΔΟΧ για στελέχωση των 2 
Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου για ευάλωτες ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» καθώς και το 
από 02.02.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτής.  

39. Το υπ’ αριθμ. 3868/27.10.2021 Εισηγητικό Σημείωμα της Διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής 
Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΕΕΑ GRANTS (XM EOX 
2014 - 2021)». 

40. Το υπ’ αριθμ. 414258/25.11.2021 Εισηγητικό Σημείωμα της Eιδικής Γραμματείας 
Ασυνόδευτων Ανήλικων «Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μέσω Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ε.Ο.Χ. 2014-2021». 

41. Την υπ’ αριθμ. 423241/29.11.2021 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου για την Ίδρυση 
Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Ευάλωτων Ομάδων Αττικής και Θεσσαλονίκης (Β΄ 5724). 

42. Την από 03.12.2021 εισήγηση  της Προϊσταμένης της Μονάδας Μητρώου Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων. 

43. Το υπ’ αριθμ. 5108/03.12.2021 Εισηγητικό Σημείωμα του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης «Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης - 7 
με τίτλο «Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
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Υπηκόους Τρίτων Χωρών” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021». 

44. To υπ’ αριθμ. 5421/10.12.2021 Εισηγητικό Σημείωμα του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης «Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης - 7 
με τίτλο «Ενίσχυση των συνθηκών πρώτης υποδοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
Υπηκόους Τρίτων Χωρών” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021». 

45. Το από 16.02.2022 (εισερχόμενο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ 94565/17.02.2022) μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων 
για τις ειδικότητες του προσωπικού. 

46. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3318/05.05.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με 
θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων έτους 2022 για τα έργα της ΣΑ7561» 

47. Tο από 10.06.2022 (εισερχ. Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. 348526/17.06.2022) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τη χρηματοδότηση της δαπάνης 
δημοσίευσης της ανακοίνωσης 

48. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4625/21.06.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με 
θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων έτους 2022 για το έργο της ΣΑ7561 με ενάριθμο 
2021ΣΕ75610002» 

 
Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 
εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε  
Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που εδρεύει στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο 
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Αθήνα  

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ  

Νομικών, Πολιτικών, 

Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 

15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

102 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Αθήνα 

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ   

Ψυχολογίας  

 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

103 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Αθήνα 

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ   

Ψυχολογίας  
 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 

104 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Αθήνα  

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ  

Παιδοψυχολογίας  
 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

105 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Αθήνα  

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ  

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράτας έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

106 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθήνα 

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΠΕ  

Παιδαγωγών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

προγράμματος.* 

107 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕ 

 Νομικών, Πολιτικών, 

Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 
 

15 

108 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕ  

Ψυχολογίας 

  

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 

109 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕ  

Ψυχολογίας  
 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του  

προγράμματος.* 

1 

110 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

 

ΠΕ  

Παιδοψυχολογίας  

  

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του  

προγράμματος.* 

1 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 9 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

111 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕ  
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του   

προγράμματος.* 
 
 

2 

112 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕ  
Παιδαγωγών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του   

προγράμματος.* 
 
 

1 

113 

Τμήμα 

Παρακολούθησης 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και 

Χρηματοδοτήσεων 

– Υπηρεσία 

Ασύλου 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Νίκαιας – Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Διοικητικού – 
Οικονομικού 

 (Οικονομικού) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση  έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 
 

3 

114 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

 

Αθήνα 

(Δήμος 
Αθηναίων) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών) 

ΤΕ  
Νοσηλευτικής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 
 

2 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 10 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

115 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΣΥΛΟΥ  

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 2» 

Θεσσαλονίκη 

(Δήμος 
Θεσσαλονίκης) 

Μητροπολιτική 
Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

ΤΕ  
Νοσηλευτικής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 
 

1 
 
 

116 

Ειδική Γραμματεία 

Προστασίας 

Ασυνόδευτων 

Ανήλικων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 8» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Νίκαιας – Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Διοικητικού - 
Οικονομικού 

(Διαχειριστής Έργου - 
PROJECT MANAGER) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 
 

1 

117 

Ειδική Γραμματεία 

Προστασίας 

Ασυνόδευτων 

Ανήλικων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 8» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ Ψυχολόγων 
ή  

ΠΕ Κοινωνιολόγων  
ή  

ΠΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών  

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 

12 

118 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Βιβλιοθηκονόμων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 

1 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 11 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

119 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Πληροφορικής  

 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 

1 

120 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Νομικών & Πολιτικών 

Επιστημών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

121 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ 
 Μεταφραστών- 

Διερμηνέων 
 (Αγγλικής γλώσσας) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 
 

1 

122 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

ΠΕ  
Μεταφραστών- 

Διερμηνέων  
(Γαλλικής γλώσσας) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 
 

1 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 12 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

123 

Αρχή Προσφυγών 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 1» 

 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ  
Μεταφραστών- 

Διερμηνέων  
(Γερμανικής γλώσσας) 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 
 
 

124 

Ειδική Γραμματεία 

Συντονισμού 

Εμπλεκόμενων 

Φορέων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 3» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ  
Διοικητικού - 
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 

1 

125 

Ειδική Γραμματεία 

Συντονισμού 

Εμπλεκόμενων 

Φορέων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 3» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ  
Διοικητικού - 
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

 

1 

126 

Ειδική Γραμματεία 

Συντονισμού 

Εμπλεκόμενων 

Φορέων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 3» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΤΕ  
Διοικητικού - 
Λογιστικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 
 

1 
 

 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 13 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

127 

Ειδική Γραμματεία 

Συντονισμού 

Εμπλεκόμενων 

Φορέων 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 3» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΤΕ  
Διοικητικού - 
Λογιστικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 
 
 

128 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας  

ΠΕ  
Ιατρικής  

(Παιδίατρος) 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 

129 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ  
Ιατρικής 

 (Παθολόγος) 
 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη  του 

προγράμματος.* 

1 

130 

 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ 
 Νομικής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

131 

Διεύθυνση 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού & 

Διοικητικής 

Οργάνωσης 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ 
 Νομικής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη  του 

προγράμματος.* 

1 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 14 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

132 

Διεύθυνση 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού & 

Διοικητικής 

Οργάνωσης 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ  
Διοικητικού 
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

133 

Διεύθυνση 

Οικονομικής 

Διαχείρισης 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Άγιος  Ιωάννης  
Ρέντης 

(Δήμος Νίκαιας – 
Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Πειραιώς 

 

ΠΕ  
Διοικητικού 
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

6 

134 

 

 

 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ  
Νοσηλευτικής  

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

4 

135 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ  
Ψυχολογίας 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

136 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

Πύργος 

ΠΕ  
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

3 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 15 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

137 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ  
Διοικητικού 
Οικονομικού 

(Οικονομικού)  

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

138 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΠΕ 

 Διοικητικού 
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

6 

139 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 
ΤΕ  

Βρεφονηπιοκόμων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

2 

140 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΔΕ 
Βοηθοί 

Βρεφονηπιοκόμων/ 
Κοινωνικών 
Επιμελητών/ 
Φροντιστών 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 
προγράμματος.* 

10 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 16 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

απασχόλησης 
Κλάδος- Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

141 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΔΕ  
Νοσηλευτικής 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

4 

142 

ΔΟΜΗ «ΠΥΡΓΟΥ» 

«Προκαθορισμένη 

Πράξη 7» 

 

 

Πύργος 

(Δήμος Πύργου) 
Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας 

ΔΕ  
Διοικητικών 
Γραμματέων 

Από την 
ημερομηνία 

υπογραφής της 
σύμβασης και 

μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες με 

ανανέωση ή 
παράταση έως τη 

λήξη του 

προγράμματος.* 

1 

 

* Με την προϋπόθεση ότι  έχουν εξασφαλιστεί  οι απαραίτητες πιστώσεις. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 
     
    
 
    101&107 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή 
Πολιτικής Επιστήμης ή  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής 
Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας ή  Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, 
Λαογραφίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών ή Αρχαιολογίας ή  Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην 
Ιστορία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με  κατεύθυνση στην Ιστορία ή  
Ιστορίας-Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή  Ιστορίας και Εθνολογίας ή 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Πολιτικών 
Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 17 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή  Κοινωνικής 
Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 
Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης-Εισαγωγική 
Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης ή   Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με Ειδίκευση στην Παιδαγωγική 
ή  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με Ειδίκευση  στην Παιδαγωγική ή 
Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή  Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή 
Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική 

κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών  της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγού 
Τμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Θεολογίας ή 
Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών 
της αλλοδαπής. 

ή 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης- Εισαγωγική 
Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου 
Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο 
πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής και  
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,  
γ)Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 18 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της. 

        102 &108 

α) 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), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

103 & 109 

α) 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), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.  

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συμβουλευτική για τη 
σεξουαλική και την οικογενειακή βία.  

104 & 110 

α) 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), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.  

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο  (2)ετών  στην Παιδοψυχολογία. 

105 &111 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
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Σελίδα 19 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της. 

106 &112 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με 
κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική   ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
113 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή 
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 
οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 20 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος 
τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

114 &115 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο 
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και γ) Ταυτότητα μέλους της 
Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 
έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

116 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση έργων και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με την παιδική προστασία ή/και την 
προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

117 

1α) 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), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

ή 
 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής 
Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.    

ή 
 

1α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της. 
2) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
3)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
4) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη μεθοδολογία αξιολόγησης 
καθώς και στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία κοινωνικών 
ποιοτικών ερευνών ή/και στην έρευνα με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ειδικότερα 
στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, στη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, 
στην εισαγωγή δεδομένων και την στατιστική επεξεργασία τους. 

118 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατευθύνσεις Αρχειονομίας ή 
Βιβλιοθηκονομίας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

β)Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α)Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) 
Διοίκησης Τεχνολογίας  ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - 
εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής 
ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων 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 Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.. 

β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός  (1) έτους στη Διαχείριση Πληροφορίας 
και Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων. 

 
120 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών  με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή   Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών 
και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 23 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

δ) Άριστη γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή  Πτυχίο ή δίπλωμα   Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών 
Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή   Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή 
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

121 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη 
Διερμηνεία ή με ειδίκευση  Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Αγγλική 
και Γαλλική γλώσσα ή  Αγγλική και Γερμανική γλώσσα ή Αγγλικής  γλώσσας ή 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Νορβηγικής γλώσσας. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη 
Διερμηνεία ή με ειδίκευση  Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Αγγλική 
και Γαλλική γλώσσα ή  Γαλλική και Γερμανική γλώσσα ή Γαλλικής  γλώσσας ή  
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 24 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   

β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Αραβικής γλώσσας. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη 
Διερμηνεία ή με ειδίκευση  Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Αγγλική  
και Γερμανική  γλώσσα ή Γαλλική και Γερμανική γλώσσα ή Γερμανικής γλώσσας 
ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Τουρκικής γλώσσας. 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής  γλώσσας. 

δ)Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη στατιστική ανάλυση 
δεδομένων και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών. 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής  γλώσσας. 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 25 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και 
Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης 
Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και 
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  - 
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή 
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή 
Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή 
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και 
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων 
ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή 
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – 
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής 
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. 

β) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον  ενός (1) έτους στη στατιστική ανάλυση 
δεδομένων και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών. 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,                                             
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 
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Σελίδα 26 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,  

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής ή Τίτλο Ιατρικής 
Ειδικότητας  Παιδιατρικής,  

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

στ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  ή Γαλλικής γλώσσας. 

ζ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

 
129 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,  

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Εσωτερικής 
Παθολογίας ή Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας  Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας.  

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

στ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  ή Γαλλικής γλώσσας. 

ζ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,                                            
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

130 &131 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής γλώσσας. 
 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,                                            
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

132 &133 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,                                            
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

134 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, β) ΄Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και γ) 
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

δ)Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. 
ε) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

135 

α) 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), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

γ) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. 
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

136 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η 
οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της. 
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. 
ε)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

137  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή 
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 
οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  
ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος 
τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

138 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή 
Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή 
Διοίκησης Τουρισμού  ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική 
Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης  ή β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης 
ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις : α) 
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Σελίδα 30 από 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών 
ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών 
Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών 
Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή 
Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή  Γαλλικής γλώσσας. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.  

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών 
βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και 
Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικοί θέσεων 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής 
Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από 
αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.   

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής ή  Γαλλικής γλώσσας.  

δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  ισότιμος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.  
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 
101,107, 120,130&131  
Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του 
Δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο 
τους 18  μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 

 

 

1040 
 

  

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

  
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με 
το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
               

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 
 
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 
 
9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 
 
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 
 
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες 
 
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 

 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 
 

 
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες) 
 
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και  ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων 
του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους 
τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο 
σπουδών. 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

Σελίδα 33 από 41 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ),  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ)  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος 
σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΙ   
ΘΕΣΕΩΝ  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

101&107 

Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση:   

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση:   

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή της Βεβαίωσης πλήρωσης των νόμιμων  
προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 

 

 

102,105,108,111,114,  
115,134,135,136&141 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή της Βεβαίωσης πλήρωσης  των νόμιμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 

 

106, 112, 113, 118,120,  

121, 122, 123, 125,127, 

130,131,132, 133,137, 

138, 139, 140 & 142 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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128&129 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
κατά περίπτωση, άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας ή Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) 
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα 
ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης.  

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται 
από την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και 
η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο 
των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά επτά (7) ετών εμπειρίας.  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

 

 

103,104,109 &110 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή της Βεβαίωσης πλήρωσης  των νόμιμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά 

περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις 

απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

 

116,119, 124 

&126  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της 
εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των 
προς πλήρωση θέσεων  βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
στοιχείο12.  Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση:   

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή της Βεβαίωσης πλήρωσης  των νόμιμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά 

περίπτωση Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις 

απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο των θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 
Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση:   

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας όσο και της 
εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των 
προς πλήρωση θέσεων  βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
στοιχείο12.  Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

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

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση (σκαναρισμένα σε μορφή pdf, jpg ή tif μεγέθους 
έως 2ΜΒ) και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος εκτός από 
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. 
 

ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7



 

 
  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 

Grants) 

2014-2021  
 

 

Σελίδα 36 από 41 

 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«10-06-2021» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

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

 

 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της 
παρ.1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, 
Ηλείας & Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που 
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 
δύο (2) φορές. 

Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την κοινοποίηση της 
έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της 
από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: 
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022» και την προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων, να αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου (Λ. Θηβών 196-198,Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), στο δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας (http://migration.gov.gr/), στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των 
Δήμων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη,  Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πύργου. Επιπλέον, 
να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, 
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 
Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox 
@asep.gr . 

 

http://www.gov.gr/
http://migration.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
     

1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση 
https://migration.gov.gr/applications με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net ή με 
την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, (τηλ. επικοινωνίας: 
213.162.9929). 
 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 

καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη 

διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη 

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, 

καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για 

συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά 

στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι 

διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν 

υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Λ. Θηβών 196-198,Τ.Κ. 18233, 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης), στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (http://migration.gov.gr/), στα 
καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη,  
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

http://migration.gov.gr/
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Επισημάνσεις: 

• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή. 

• Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δεν 

εξετάζονται. 

2.Πως συμπληρώνεται η αίτηση – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων – Ψευδείς 

δηλώσεις: 

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής: 

• Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/applications) και 

καταχωρούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης  (username και password) του 

TAXISnet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προς 

διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον ως άνω 

σύνδεσμο, βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης Αίτησης, 

η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης                

«10-6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 

έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης                     

«18-5-2022». 

• Επιλέγουν «Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά 

προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και στο εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης που υπάρχει στην ανωτέρω 

ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Στη συνέχεια συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου 

συμπλήρωσης . 

• Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου και τα αναφερόμενα στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ). 

(Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή 

μοριοδότηση του υποψηφίου). 

• Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως είναι διαθέσιμη η αίτηση συμπληρωμένη με 

αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και με ημερομηνία και ακριβή ώρα υποβολής. Με την 

οριστική υποβολή της αιτήσεως και με την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ», παρέχεται  στον/στην  

υποψήφιο/α σε εκτυπώσιμη μορφή το, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ . 
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β. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
τους αίτησης. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτησή τους όσες 
φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Κατόπιν της  οριστικής υποβολής της αίτησης 
από τον υποψήφιο και αφού αυτή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, δεν θα είναι δυνατή 
οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτής. 
γ. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες 
κατάταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει 
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η 
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική 
ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό 
δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού 
επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, 
αναπηρία συγγενικού ατόμου). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν 
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος 
γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι 
ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, 
ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση. 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και 
προσληπτέων στα καταστήματα και στον διαδικτυακό της τόπο  (www.migration. 
gov.gr), τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί 
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) 

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 2 του 
άρθρου 38 του Ν.4765/2021.  
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το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα 
αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση 
υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να 
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί 
είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον 
κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού 
παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η 
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των  πινάκων 
κατάταξης.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου 
του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το 
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας 
κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 
τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.  

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό, κατά περίπτωση,  
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  σε συνδυασμό με επισημάνσεις 

mailto:sox@asep.gr
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
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σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) 
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → 
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρούσα Ανακοίνωση, λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση της 
αίτησης και τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης  συμβουλεύονται μόνο το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την οικεία 
Ανακοίνωση  ΣΟΧ1/2022 καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα. 

 

        

      Ο Υπουργός 

         Μετανάστευσης & Ασύλου 

              
           Παναγιώτης Μηταράκης 
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