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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
 

A. Τίτλοι σπουδών 

α) Πτυχίο της ημεδαπής (αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται), μεταπτυχιακός και 

διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών 

ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (για αποφοίτους ΙΕΚ), πτυχίο 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή ΕΠΑΛ κλπ. 

β) Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος‐μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

υποβάλλουν: 

i. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής 

αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 

92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, 

αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης 

Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων‐Σ.Α.Ε.Π./ΑΤΕΕΝ κ.α.) ή αντίγραφο της 

Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ) 

ή 

ii. Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον πρώην 

Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. 

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

υποβάλλουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον 

Ο.Ε.Ε.Κ, τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την 

περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων (Βάσει Ν. 4250/2014) των 

βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο 

εξωτερικό, δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου). 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

‐ Τίτλοι σπουδών από τα ΚΑΤΕΕ ισοδυναμούν με ΑΤΕΙ. 

‐ Τίτλοι σπουδών από Παιδαγωγικές Ακαδημίες, διετούς φοίτησης, ισοδυναμούν με Ανώτερη 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

‐ Τίτλοι σπουδών από τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς 

Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης ισοδυναμούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2008, με τους τίτλους 

των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ‐ΤΕΙ) επιλέγουν ΠΤΥΧΙΟ για να καταχωρήσουν τα 

στοιχεία του πτυχίου τους. 

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, κλπ επιλέγουν την αντίστοιχη επιλογή Πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ για να 

καταχωρήσουν τα στοιχεία του πτυχίου τους. 
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Οι απόφοιτοι ΙΕΚ επιλέγουν την αντίστοιχη επιλογή Πτυχίο IEK για να καταχωρήσουν τα στοιχεία του 

πτυχίου τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία δεν είναι σχετικά με το βασικό πτυχίο το οποίο 

συσχετίζεται με τα μαθήματα υποβάλλονται, γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΑ και επιλέγεται το πεδίο ΜΗ 

ΣΥΝΑΦΕΣ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Σπουδές στην 

Εκπαίδευση, στη Δια Βίου Εκπαίδευση, στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων κλπ χαρακτηρίζονται 

ως ΜΗ ΣΥΝΑΦΗ. 

 

Πτυχία σχολών πενταετούς φοίτησης 

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που διαθέτουν πτυχίο/δίπλωμα πενταετούς φοίτησης, σύμφωνα με 

τον ν. 4485/2017, άρθρο 46, το συγκεκριμένο πτυχίο/δίπλωμα ισοδυναμεί με ενιαίο και 

αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και καταχωρείται στα πεδία Πτυχίο και στο 

πεδίο Μεταπτυχιακό, εφόσον προσκομίζεται ένα από τα παρακάτω: 

α) Υπουργική Απόφαση ισοδυναμίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου που απονέμεται από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

β) Πιστοποιητικό ισοδυναμίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο. 

 

Πτυχία‐μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών εξωτερικού 

Εάν στην απόφαση αναγνώρισης πτυχίου και μεταπτυχιακού από το ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ, ο 

μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο τότε o μεταπτυχιακός τίτλος 

δύναται να μην καταχωρείται εκ νέου και δε λαμβάνεται επιπλέον υπόψη. 

 

Οι κρατικές σχολές χορού, δραματικής τέχνης και καλλιτεχνικών σπουδών (ωδεία, κρατικής 

ορχήστρας, λυρικής σκηνής κλπ) τριετούς φοίτησης καταχωρούνται στο πεδίο Ανώτερες Κρατικές 

Σχολές. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Βάσει του Άρθρου 79 ‐ Νόμος 4481/2017 εάν ο τίτλος σπουδών των παραπάνω σχολών έχει ληφθεί 

το διάστημα 1984‐2003 και εφόσον είναι πιστοποιημένος και συνοδεύεται από σχετική απόφαση 

αναγνώρισης από τον ΕΟΠΠΕΠ, τότε αντιστοιχεί με τίτλο ΤΕΙ και καταχωρείται ως πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

  

Οι σχολές εμποροπλοιάρχων, σχολές αστυνομίας και στρατιωτικές σχολές είναι ΑΕΙ. 
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Διπλώματα‐Πτυχία από κολλέγια που εδρεύουν στην Ελλάδα καταχωρούνται ως Πτυχίο ΑΕΙ αν 

έχουν αναγνώριση από ΑΑΤΕΝ ή ΣΑΕΠ. Στην αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτά. 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Πτυχία‐Διπλώματα τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσιους φορείς (ΤΕΙ Πειραιά, ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ) και 

φέρουν τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Εξειδίκευσης (πχ στη διοίκηση, στη 

συμβουλευτική, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κλπ) τα οποία είναι συνήθως ετήσια και 

βαθμολογούνται σε 100βάθμια κλίμακα δεν αποτελούν, ούτε αναγνωρίζονται ως μεταπτυχιακοί 

τίτλοι σπουδών. Μπορούν να καταχωρηθούν ως ώρες επιμόρφωσης εφόσον έχουν την 

προβλεπόμενη συνάφεια με το αντικείμενο του πτυχίου. 

 

Οι βεβαιώσεις Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρων σεμιναρίων, Παιδαγωγικής Κατάρτισης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ δεν καταχωρούνται ως πτυχία. 

 

Μη πτυχιούχοι – Εμπειροτέχνες 

Ως εμπειροτέχνης νοείται αυτός που ασκεί ένα επάγγελμα χωρίς να κατέχει σχετικά τυπικά 

προσόντα (δίπλωμα ή πτυχίο στην ειδικότητα). 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην κατηγορία των εμπειροτεχνών θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να 

σημειώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης το σύνολο των ετών επαγγελματικής 

εμπειρίας συμπεριλαμβανομένων και των τριών (3) προαπαιτούμενων ετών και να υποβάλλουν 

μια βεβαίωση προϋπηρεσίας που να καλύπτει τουλάχιστον την προαπαιτούμενη τριετία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Όλες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να καταχωρηθούν και στην ενότητα Επαγγελματική 

εμπειρία, ώστε να ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ. 

 

Β. Επιμορφώσεις 

Αναγκαία προϋπόθεση για την καταχώρηση βεβαιώσεων επιμόρφωσης είναι να αναγράφουν: 

‐ Σύνολο ωρών 

‐ Χρονική διάρκεια 

 

Το θέμα θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

‐ Σεμινάριο που έχει λιγότερες ώρες από 25 δεν μοριοδοτείται.  

‐ Θεματικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα της τυπικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο δεν λαμβάνονται υπόψη στα αντίστοιχα πεδία επιμόρφωσης (πχ 

παιδαγωγική επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ, εισαγωγική επιμόρφωση υπαλλήλων, Διδασκαλεία). 



‐ 4 ‐ 

‐ Επιμορφωτικά σεμινάρια που δεν έχουν συνάφεια με το πτυχίο αλλά είναι σε άλλα γενικότερα 

(οριζόντια) αντικείμενα όπως πχ στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων κλπ 

θεωρούνται Μη Συναφή και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

‐ Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Γ. Διδακτική εμπειρία 

 

Διδακτική εμπειρία στην Α'/θμια, Β'/θμια και Γ'/θμια 

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς η προϋπηρεσία λογίζεται ένα έτος για κάθε σχολική/ακαδημαϊκή 

χρονιά. 

Για τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ (αναπληρωτές, 

πανεπιστημιακοί υπότροφοι, κά) η προϋπηρεσία που αναγράφεται σε έτη ‐ μήνες‐ημέρες 

μετατρέπεται σε έτη ως εξής: έτη + μήνες / 12 + ημέρες / 360 (πχ 2 έτη, 7 μήνες, 15 ημέρες = 2 + 

7/12 + 15/360 = 2,62 έτη). 

Για τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν ως ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ και στις βεβαιώσεις 

αναγράφονται συνολικές ώρες, η αναγωγή της διδακτικής πείρας σε έτη πλήρους απασχόλησης 

γίνεται ως εξής: 

α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 

απασχόλησης. 

β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 

απασχόλησης. 

γ) Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 

απασχόλησης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

‐ Εάν στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει γίνει ήδη αναγωγή σε έτη και στη βεβαίωση αναγράφονται 

έτη‐μήνες‐ημέρες απασχόλησης η καταγραφή γίνεται σε έτη (όπως αναφέρεται παραπάνω). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

‐ Σε περίπτωση που στις βεβαιώσεις διδακτικής απασχόλησης στην τριτοβάθμια (περιπτώσεις ΑΕΙ‐

ΤΕΙ) δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες ανά εξάμηνο αλλά ανά εβδομάδα, αυτές μπορεί να 

υπολογίζονται συνολικά ως το γινόμενο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας επί 13 εβδομάδες 

ανά εξάμηνο και να μετατρέπονται σε έτη διαιρώντας με το 210. 

‐ Για την διδακτική εμπειρία στην Γ'/θμια εκπαίδευση, στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής 

διατριβής, θα πρέπει να υπάρχει σχετική Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο στην οποία να 

αναγράφονται οι ώρες διδακτικής απασχόλησης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Η αντιστοιχία διδακτικών ωρών ανά βαθμίδα (750, 650, 210) αναφέρεται στις ώρες που 

αντιστοιχούν σε ένα ΠΛΗΡΕΣ έτος διδακτικής απασχόλησης. Οι τυχόν επιπλέον ώρες ανά έτος δεν 
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μεταφέρονται σε επόμενο έτος (πχ 683 ώρες σε ένα έτος στη Β'/θμια δεν αντιστοιχούν σε 1,05 έτη 

αλλά σε 1 έτος). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η διδακτική προϋπηρεσία στα ΣΔΕ δεν καταχωρείται ως διδακτική εμπειρία στη Β'/θμια αλλά ως 

διδακτική σε άλλα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. 

 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Α'/θμιας και Β'/θμιας που έχουν διοριστεί σε ειδικότητα διαφορετική 

του βασικού τους πτυχίου (πχ μαθηματικοί ή φυσικοί κλπ, διορισμένοι ως εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής) και αποδεικνύεται η διδακτική εμπειρία με βάση την βεβαίωση προϋπηρεσίας στην 

Πληροφορική, γίνεται αποδεκτή και μπορούν να αιτηθούν μαθήματα με αυτή την ειδικότητα. 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν εργαστεί σε ΣΔΕ και ΙΕΚ με απόσπαση ή διάθεση ή έχουν 

αναγνωρισμένη αυτή την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, τότε αυτή καταχωρείται ως διδακτική 

εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν καταχωρείται εκ νέου σε άλλη κατηγορία (ΙΕΚ, 

προγράμματα μη τυπικής, κλπ) ακόμα και αν προσκομίζεται βεβαίωση με τις πραγματοποιθείσες 

ώρες διδασκαλίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η διδακτική προϋπηρεσία σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα ξένων γλωσσών κλπ δεν 

καταχωρείται ως ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από αυτά καταχωρείται ως 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις (πχ σε ανώτατα ιδρύματα) και έχουν 

παράλληλα διδακτικές ώρες στον ίδιο φορέα ως ωρομίσθιοι, θα πρέπει να διαχωρίζουν και να 

καταχωρούν ΧΩΡΙΣΤΑ τη διδακτική και την επαγγελματική εμπειρία. 

 

Διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ 

Η εμπειρία αυτή καταχωρείται σε ώρες. 

Αφορά διδακτική εμπειρία σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και ΣΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας και 

των άλλων υπουργείων (Εργασίας, Τουρισμού κλπ) και αποδεικνύεται με βεβαίωση από το ΙΕΚ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Προτείνεται οι προϋπηρεσίες να καταχωρούνται συγκεντρωτικά ανά ΙΕΚ, για το σύνολο των ωρών,  

με την επισύναψη ενός αρχείου. Οι υποψήφιοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην 

προσμετρούν δύο ή και περισσότερες φορές την προϋπηρεσία που αφορά το ίδιο χρονικό διάστημα 

στο ίδιο ΙΕΚ. 

 

Διδακτική εμπειρία σε άλλα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης 

Η εμπειρία αυτή καταχωρείται σε ώρες. 
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Αφορά τις υπόλοιπες δημόσιες και ιδιωτικές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης εκτός ΙΕΚ και ΣΕΚ, όπως 

Σ.Δ.Ε., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., ΚΔΒΜ. Κε.Δι.Βι.Μ, ΝΕ.Λ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα 

Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδιωτικά κολλέγια. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

‐ Η καταχώριση συμβάσεων δεν αποτελεί αποδεικτικό προϋπηρεσίας και δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. 

‐ Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ασφάλισης για τη διδακτική προϋπηρεσία σε 

ιδιωτικούς φορείς. 

‐ Η προϋπηρεσία όσων απασχολούνται για διδακτικό έργο σε Σχολεία, ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ, 

ΣΕΚ/ΕΠΑΣ κλπ καταχωρείται ως διδακτική και ΟΧΙ ως επαγγελματική εμπειρία. 

 

Δ. Επαγγελματική εμπειρία 

 

Ο χρόνος της επαγγελματικής εμπειρίας καταχωρείται σε έτη (με δύο δεκαδικά ψηφία). 

Υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται γι’ αυτή και όταν 

απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική 

άδεια οδήγησης ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου, μετά την απόκτηση αυτών. 

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που 

προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται 

στην ηλεκτρονική Αίτηση‐Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

Για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το 

αντικείμενο σπουδών, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει τα παρακάτω ανάλογα με 

την κατηγορία: 

 

Υποψήφιοι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα 

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος και το είδος 

απασχόλησής τους και 

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η βεβαίωση προϋπηρεσίας 

προέρχεται από ιδιωτικό φορέα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

Εάν υποβάλλεται βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη ως προς την ειδικότητα και το χρόνο 

απασχόλησης από την επιθεώρηση εργασίας τότε δεν απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2191/1994 όπως 

ισχύει. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

‐ Στην περίπτωση των ιδιωτών η συνάφεια της προϋπηρεσίας μπορεί να ελέγχεται από τον Κωδικό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εφ’ όσον αναφέρεται. 

‐ Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της βεβαίωσης εργοδότη η προϋπηρεσία θα 

γίνεται αποδεκτή μόνον εάν αποδεικνύεται, με κάθε επίσημο τρόπο η συνάφεια της 

δραστηριότητας της επιχείρησης με την ειδικότητα του εργαζόμενου. Υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου δε γίνεται αποδεκτή. 

‐ Στην περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τιμολογίου Λήψης 

Υπηρεσιών (πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης), πρέπει να υποβάλλονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ και 

τα παραστατικά πληρωμής ή ένα τουλάχιστον παραστατικό για κάθε έτος, που θα αντιστοιχούν 

στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή τη σύμβαση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Στην περίπτωση της ημιαπασχόλησης με όποιο τρόπο κι αν προκύπτει αυτή, θα πρέπει να γίνεται 

αναγωγή σε έτη, σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας που αναγράφονται στις βεβαιώσεις ασφάλισης. 

Η αναγωγή γίνεται ως εξής: συνολικός αριθμός ενσήμων / 300 (πχ 248 ένσημα / 300 = 0,83 έτη) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

‐ Για την επαγγελματική εμπειρία στα πλαίσια ερευνητικού έργου στα ΑΕΙ‐ΤΕΙ, θα πρέπει να 

υπάρχει βεβαίωση από το ΑΕΙ‐ΤΕΙ, στην οποία να αναγράφεται το χρονικό διάστημα και το 

αντικείμενο απασχόλησης. 

‐ Απόφοιτοι ΙΕΚ με το παλαιό σύστημα (Ν. 2009/1992) μπορούν στην επαγγελματική εμπειρία να 

καταχωρήσουν την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση και γίνεται αποδεκτή. 

‐ Προγράμματα stage, μαθητείας, πρακτικής άσκησης κά, δε γίνονται αποδεκτά ως επαγγελματική 

εμπειρία καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία. 

 

Υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες 

α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης και 

β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Εάν ο υποψήφιος καταχωρίσει πρόσφατη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην οποία 

αναγράφεται και η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της δραστηριότητας δε χρειάζεται 

βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προϋπηρεσία δε λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

Εμπειροτέχνες 
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Ως εμπειροτέχνης νοείται αυτός που ασκεί ένα επάγγελμα χωρίς να κατέχει σχετικά τυπικά 

προσόντα (δίπλωμα ή πτυχίο στην ειδικότητα). 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην κατηγορία των εμπειροτεχνών θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να 

σημειώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης το σύνολο των ετών επαγγελματικής 

εμπειρίας συμπεριλαμβανομένων και των τριών (3) προαπαιτούμενων ετών. 

 

Για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με την 

ειδικότητα, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

ανάλογα με το καθεστώς εργασίας, όπως αναφέρονται παραπάνω, για την αναγνώριση της 

επαγγελματικής προϋπηρεσίας. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Επαγγελματική εμπειρία στην ίδια ειδικότητα, για χρονικά διαστήματα που επικαλύπτονται 

προσμετράται ΜΟΝΟ μια φορά. 

 

Ε. Ξένη Γλώσσα 

 

Απαιτείται η καταχώρηση του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου, ως ένα αρχείο. 

 

Τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν 

αποκλειστικά τους όρους του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001 (Α΄ 39) γίνονται δεκτοί χωρίς να 

απαιτείται μετάφρασή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η καταχώρηση του ξενόγλωσσου 

τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου. 

 

Οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του 

πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι 

σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω 

τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν υποβάλλονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την 

αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο 

αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή 21 το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή 

από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 

τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 

υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται 

επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 

προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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‐ Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας.  

‐ Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών 

(πχ πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακές σπουδές κλπ) έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα 

μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων Τμημάτων δύνανται να 

καταχωρούν το πτυχίο τους και στο πεδίο Ξένη Γλώσσα. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Εάν υποψήφιος που δηλώνει δύο τίτλους γλωσσομάθειας για την ίδια ξένη γλώσσα πχ First 

Certificate και Proficiency στα Αγγλικά, ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ μόνο ο ανώτερος τίτλος. 

 

ΣΤ. Γνώση Η/Υ 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 για τους εκπαιδευτικούς ή πιστοποιητικά 

γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους συγκεκριμένους φορείς  και αναγράφονται στη σελίδα 

του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/computerknowledge.html  γίνονται  δεκτά ως 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Οι υποψήφιοι ειδικότητας ΠΕ86 ‐ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύνανται να καταχωρούν το πτυχίο τους και στο 

πεδίο Γνώση Χειρισμού Η/Υ. 

 

Ζ. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύναται να διαθέτουν πιστοποίηση ως εκπαιδευτές ενηλίκων από τον 

ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2844/23‐10‐2012, άρθρο 3. παρ. 17 και το ΦΕΚ 83/11‐5‐2016 άρθρο 

67. Απαραίτητη είναι η επισύναψη της σχετικής βεβαίωσης του ΕΟΠΠΕΠ. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Στην περίπτωση ανανέωσης της σχετικής πιστοποίησης ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το 

αποδεικτικό όπως αυτό εμφανίζεται στην ηλεκτρονική του καρτέλα στο μητρώο πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. 

 

Η. Κοινωνικά κριτήρια 

 

Αποδεικτικό ανεργίας 

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν 

πρέπει να είναι παλαιότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης εγγραφής στο μητρώο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

  

Ειδικές Κατηγορίες 

Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία: 
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1. Γονείς και μέλη πολυτέκνων οικογενειών 

Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των 

προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 

παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι επίσης: 

Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5‐1‐1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε 

λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 

εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν 

εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3)τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή 

κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια 

και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και 

εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α ‐ δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους  

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις 

δύο περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 

παρ.1 του Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας 

είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983). 

ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7‐4‐2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 

τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν 

συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 

συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος 

πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές 

προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 
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γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια οικογένεια 

και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον 

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 

ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και 

απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και 

του ενός γονέα. 

2. Γονείς και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 

Προϋποθέσεις: 

α) Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 

σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό 

ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου 

έτους της ηλικίας τους. 

β) Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα 

μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο 

γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση 

του 30ού έτους της ηλικίας του. 

 

3. Γονείς τρίτεκνων οικογενειών 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη 

γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες 

τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία 

παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το 

Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την 

επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε 

υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. 

 

Απαιτούμενα αρχεία 

Στα [Απαιτούμενα αρχεία] θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα αρχείο: 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας 

 ή  
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Βεβαίωση  οικογενειακής  κατάστασης  που  χορηγείται  από  τα  ΚΕΠ  μέσω  του  Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού  Συστήματος  Εθνικού  Δημοτολογίου  (ΟΠΣΕΔ)  που  περιέχει  όλα  τα  γεγονότα  των 
οποίων η  συνδρομή αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  κατά  νόμο  κτήση  της  ιδιότητας  του  τρίτεκνου 
γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας 

ή  

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:  
o Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. 
o Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. 
o Τα από το γάμο αυτό τέκνα. 
o Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 

αναλυτικά. 
o Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα. 
o Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν. 
o Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 
 

4. Α.Μ.Ε.Α. 

Α. Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το 

προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους 

Τρόπος απόδειξης 

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται 

η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από 

τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές: 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Β. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την 

αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών 

ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 

 

Τρόπος απόδειξης 

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται 

η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. 

Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από 

τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές: 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) 
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o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 

o Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος 

και επιπλέον 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου, σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτει η σχέση 

του ΑΜΕΑ με τον υποψήφιο. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Η αίτηση ένταξης στο Μητρώο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση Υπεύθυνης 

Δήλωσης. 

2. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση‐δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986). 

3. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη. 

4. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή 
της αίτησης ένταξης, στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, δηλώνουν 

υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 

και στην περαιτέρω καταχώρησή τους για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. 

 


