
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Αριθμ. 42934 
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής οργανι-

κής θέσης Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως στην Τοπι-

κή Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, 

με έδρα τη Μυτιλήνη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3772/2009 (Α’ 112) «Μεταρρυθμίσεις στην 

οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θερα-
πευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. α’ του ν. 2190/1994 
(Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως 
ισχύει.

γ) Των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 10, παρ. 11 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προ-
σλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», 
όπως ισχύει.

ε) Του ν. 2431/1996 (Α’ 175) «Διορισμός ή πρόσληψη 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοί-
κηση».

στ) Του π.δ. 276/2002 (Α’ 243) «Διορισμός ή πρόσληψη 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης».

ζ) Των άρθρων 11 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Κα-
θορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Του π.δ. 96/2017 (Α’ 29) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των».

ι) Του π.δ. 28/2018 (Α’ 57) «Σύσταση Τοπικής Ιατροδι-
καστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυ-
τιλήνη» και

ια) Του άρθρου 11 του ν.δ. 67/1968 (Α’ 303) «Περί λήψε-
ως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών 
της υπαίθρου».

2. Το 2/17209/11.03.2016 έγγραφο του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαι-
τούμενης δαπάνης.

3. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/5394/20.07.2016 εγκριτική 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/
2006 (Α’ 280), όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ 
άλλων και η πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης 
Ιατροδικαστή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας.

4. Το 3135/07.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο 
προκύπτει ότι η μισθοδοτική δαπάνη για την πρόσληψη 
ενός (1) Ιατροδικαστή θα βαρύνει τον τακτικό προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ειδικός Φορέας 17-120), με 
ενίσχυση από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, 
προκηρύσσει:

Την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατροδι-
καστή Δ’ Τάξεως στην Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία 
Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρα-
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996), με 
τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ. 1 αυτού.

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογρά-
φηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκό-
ντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996, 
άρθρο 10, παρ. 1) Γ’  Επιπέδου, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 
37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210 3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 459101.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 540 06, τηλ. 2310 997571-72-76), το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Γίνονται, επίσης, δεκτοί για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος 
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

β) Να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης.
δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 και άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3772/2009) ούτε κατά 

τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι:
- Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία 
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρο 8, 
παρ. 1α του ν. 3528/2007).

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

- Να μην έχουν καταδικαστεί για: α) εγκλήματα περί τα υπομνήματα που προβλέπονται στα άρθρα 220, 221 και 
222 του Ποινικού Κώδικα και β) εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης που προβλέπονται στα άρθρα 
224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 232Α και 234 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3772/2009).

- Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο διαρκεί η στέρηση αυτή 
(άρθρο 8, παρ. 1. γ τουν. 3528/2007).

- Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 8, παρ. 1.δ του ν. 3528/2007).

- Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου το-
μέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
(άρθρο 9 του ν. 3528/2007).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοσή του, κατά το άρθρο 47, παρ. 1 του Συντάγ-
ματος, διατάγματος, που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ε) Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007). 
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογρα-
φηθεί ως Έλληνες πολίτες.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής της αλλο-
δαπής.

2. Άδεια τίτλου ειδικότητας Ιατροδικαστικής.
3. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968) ή νόμιμη απαλλαγή από αυτήν.
III. ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων μετά την απόκτηση της άδειας τίτλου ειδικότητας Ιατροδικαστικής.
2. Κατοχή δεύτερου ή περισσοτέρων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διδακτορικού διπλώματος ή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων.
3. Καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον εκ των εξής γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, 

ρώσικης.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τόσο κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν 
με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δι-
εύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την 
οποία μπορούν να αναζητήσουν στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, που αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη, κρίνεται από την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης.

Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου και συνυποβάλλονται τα εξής δικαιο-
λογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο 
των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου) ή των δύο (2) όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομιστεί 
και πιστοποιητικό γέννησης.

β) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής όπου θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 
Σε περίπτωση που ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 
αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντι-
στοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό 

Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και για την αντιστοιχία της βαθμολογικής 
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01.05.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. 
Για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε., 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α. Τ.Σ.Α. 

και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι. Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της πε-
ρίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, 

καθορίζουν με βεβαίωση τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
διορισμού για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το 
ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ. ή το I. T.E.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλλη-
νες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού, πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να 

καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία 

ζητούνται από την πρόσκληση ως προσόντα διορισμού για την προκηρυσσόμενη θέση.

Σημείωση: (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλί-
μακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής και ο σχετικός τίτλος έχει χαρακτηριστεί ως 

αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005) από τον αρμόδιο, κατά νόμο, φορέα, ο υποψήφιος στη θέση του εντύ-
που της αίτησης που αφορά στον βαθμό τίτλου σπουδών, συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλαδή «5».

γ) Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία των μαθη-

μάτων ή, εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από το πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-
σης, προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από 
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το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την 

πρόσκληση, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και, σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει 

το γνωστικό αντικείμενο ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την πρόσκληση, απαιτείται βεβαίωση από 

το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται 
μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία 
του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 

του τίτλου σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης 

οι οποίες χορηγήθηκαν από:

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

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

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

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

v) Κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 
40/1986 (Α’ 14), 84/1986, (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986, (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπουργική 
απόφαση Α4/5226/1987 (Β’ 613).

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και 
την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντι-
στοιχία του τίτλου από αρμόδιο, κατά νόμο, φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος συμπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό 
τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5».

δ) Περίληψη της μεταπτυχιακής εργασίας ή/και της διδακτορικής διατριβής, μέχρι δύο (2) σελίδες, στην 
ελληνική γλώσσα.

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ειδικότητας Ιατροδικαστικής.
στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά 

τον χρόνο διορισμού.
ζ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
η) Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου 

(ν.δ. 67/1968) ή νόμιμης απαλλαγής από αυτή. 
θ) Υποψήφιοι που επικαλούνται εμπειρία, δηλαδή απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο 

ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος σε ιατροδικαστικά καθήκοντα ή έργα μετά την απόκτηση 
της άδειας τίτλου ειδικότητας ιατροδικαστικής, υποχρεούνται να προσκομίσουν για την απόδειξή της:

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

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς η χρονική διάρκεια και το 

αντικείμενο της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια και 
το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας, καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες που διανύθηκε αυτή.
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(2) Για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες 

και έργα σχετικά με το αντικείμενο της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, εμπειρίας και

• Μία (1) τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από 
τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν, κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους, η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το αντι-
κείμενο της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή 
ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

(2) Όταν, κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους, η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το αντι-
κείμενο της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

• Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και 
το αντικείμενο της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, 
αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

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

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδει-
κνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπη-
ρεσίας, εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος, που παρασχέθηκε 
η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο, κατά νόμο, 
όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να 
συνοδεύονται, εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα, από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία
ενότητα του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/ 26.03.2014).

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Δικαστική Απόφαση

Η απαιτούμενη, κατά περίπτωση, εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την 
οποία να προκύπτει το αντικείμενο της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών), στην οποία 
θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του 
υποψηφίου, η συμβατική σχέση, με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα, το αντικείμενο της ανωτέρω 
εμπειρίας, καθώς και ο επιστημονικός υπεύθυνος και

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

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, κατείχε 
τον απαιτούμενο, κατά περίπτωση, από την πρόσκληση τίτλο σπουδών. Σημειώνεται ότι, λαμβάνονται υπόψη και 
τα οριζόμενα στην ενότητα «τρόποι απόδειξης της εμπειρίας».

3. Διδακτική εμπειρία

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να 
προσκομίσουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργα-
σίας, η ακριβής ιδιότητα, με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η 
διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής 
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(ώρες ανά εβδομάδα για x εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας 
διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά το χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας.

Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν 
προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.
(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν είναι δημόσιος), στην οποία 

να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα «τρόποι απόδειξης της εμπειρίας».
4. Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας, αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητεί-
ας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας, τη διάρκειά της, 
καθώς και τις μονάδες που διανύθηκε αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, 
η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της και μετά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στον δημόσιο τομέα, θεωρείται, επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας
• Η απασχόληση με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.

• 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 αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δε λαμβάνεται υπόψη 
και αφαιρείται.

• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην Ι.Κ.Α.) π.χ. ταμείο Νομικών, όταν δεν προκύπτουν 

σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών 
διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες, διαιρώντας διά του τριάντα (30) και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του 
αριθμού που προκύπτει.

• Για ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α., οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιη-
θεισών ημερών ασφάλισης διά του είκοσι πέντε (25).

• Τονίζεται ότι, στο έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να περιγράψουν αναλυτι-
κά, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, τις θέσεις εργασίας ή/ και τις υπηρεσιακές μονάδες, τον εργοδότη 
(επωνυμία επιχείρησης, είδος επιχείρησης) όπου απέκτησαν τη ζητούμενη, σε κάθε περίπτωση, εμπειρία, το αντι-
κείμενο, με το οποίο απασχολήθηκαν, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται αναγκαία και ικανά για την 
απόδειξη της, κατά περίπτωση, ζητούμενης εμπειρίας (συγκεκριμένες δράσεις, μελέτες, συμβάσεις, δελτία παροχής 
υπηρεσιών κ.λπ.) και επιπλέον να υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά.

ι) Αποδεικτικό τίτλο μέτριας γνώσης μίας (1) τουλάχιστον, εκ των εξής γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερ-
μανική, ιταλική, ισπανική όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας.

Οι προσκομιζόμενοι τίτλοι, εφόσον είναι ξενόγλωσσοι, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι 
στην ελληνική γλώσσα.

ια) Η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ αποδεικνύεται με υπεύθυ-
νη δήλωση του υποψηφίου στο έντυπο της αίτησης συμμετοχής του. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές 
κυρώσεις.

ιβ) Οι τυχόν υπαγόμενοι στις κατηγορίες που προβλέπονται μετά το πρώτο εδάφιο του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’, παράγραφος Ι,
περίπτωση α’, υποβάλλουν σε επικυρωμένα αντίγραφα και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Πέραν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι 
μέχρι σήμερα σπουδές και ασχολίες του υποψηφίου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την εκτίμηση του, μπορεί 
να βοηθήσει την κρίση του οργάνου επιλογής, υποβάλλοντας συνημμένως και τα σχετικά, νομίμως επικυρωμένα 
αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στα προαναφερθέντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία 
αντικαθιστά ή συμπληρώνει την προηγούμενη, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ’ ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙ-
ΤΗΣΗΣ», αντιστοίχως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (άρθρο 1 του ν. 4250/2014)

α) Της ημεδαπής

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

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του Δη-
μοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γί-
νονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο 
ελεγκτή ιατρό).

β) Της αλλοδαπής

1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση, πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια, κατά νόμο, αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρε-
σβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα, διορισμένο βάσει 
του ν. 148/26.12.1913 (Φ.Ε.Κ. 25/01.02.1914/τ.Α’). Ειδικώς όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36 του
ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. 208/27.09.2013/τ.Α’)], μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά 
την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας, από 
και προς την οποία μετέφρασε.

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου-

δών, με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοα-
ντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες 
γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 
τίτλων.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρο-
δικαστών, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για την επιλογή όσων διορίζονται σε θέσεις ιατροδικαστών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 9Α του ν. 3772/2009 (Α’ 136), αφού προηγηθεί συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων Ι και II του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας προ-
κήρυξης, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofiustice.gr).

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Περίληψη της προκήρυξης αυτής να δημοσιευθεί για μία (1) ημέρα σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελ-

λαδικής κυκλοφορίας.
Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλουν τα απαραίτητα για τον διορισμό τους δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, ισόγειο, γραφείο 31 και τηλέ-
φωνο 210 7767560.

Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει και στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
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• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)  CAMBRIDGE  
• BULATS English Language Test,  90-100,  CAMBRIDGE 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia,  8,5 
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 

 MICHIGAN  
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 
EDEXCEL  PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C2) 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL  TRINITY COLLEGE LONDON
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (

)  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 
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•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2)  PEARSON EDI 
Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking, 
«Distinction” “Credit”)
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 
level C2) (  31.08.2009) 
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2) 
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF 
C2
• Test of Interactive English, C2 Level 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2) 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) ( : Listening, Reading, 
Writing, Speaking) 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

( )    ( 1/C1):

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)  CAMBRIDGE 
• BULATS English Language Test,  75-89,  CAMBRIDGE 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia,  7  8. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER)  University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 
EDEXCEL  PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 
COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF C1) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III  TRINITY COLLEGE 
LONDON
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) - EXPERT- CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (

) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
EXPERT- CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
EXPERT - ( )
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)  HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, - USA) 
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 
785  900,  EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)  PEARSON EDI 
Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,  

           “Pass”)
•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking, 
«Distinction” “Credit”)
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent 
level C1) ) (  31.08.2009) 
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1) 
• Test of Interactive English, C1 +  Level 
• Test of Interactive English, C1 Level 
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• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1) 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) ( : Listening, Reading, 
Writing, Speaking) 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB), 
91  99,   CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET),  190  240,  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

( )  ( 2):

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)  CAMBRIDGE 
• BULATS English Language Test,  60-74,  CAMBRIDGE 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia,  5,5  6,5 
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE)  University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) 
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH 

 MICHIGAN 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- 

 EDEXCEL  PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- 
INTERMEDIATE COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II  TRINITY COLLEGE 
LONDON 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (

)   CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL - COMMUNICATOR  - ( )
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 
505  780,  EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA 
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)  PEARSON EDI 
Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   

          “Pass”)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking, 
«Distinction” “Credit
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 
level B2) ) (  31.08.2009) 
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2) 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF 
B2 
• Test of Interactive English, B2 + Level 
• Test of Interactive English, B2 Level 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2) 
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ( : Listening, Reading, 
Writing, Speaking) 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB), 
80  90,   CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET),  157  189,  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 ,   ,        
        : 

(i)       ,         
           

(ii)            (    
    ),      
            
   .

) 

    ( 2/C2,   1/C1   2) , 
 : 

( )   ( 2/C2): 

•     2  . 2740/1999,    
  . 19   13  . 3149/2003

•  ALLIANCE FRANCAISE
•  D.A.L.F. – PTION  LETTRES   DALF C2 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [  1999 

: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) 
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) 
• Certificat de competences linguistiques  Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),   
Departement de francais, –  C2 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  

( )    ( 1/C1):

•   ,  1  . 2740/1999,   
  . 19   13  . 3149/2003.

•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (  1996) 
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6)   DALF C1 
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) 

• Certificat de competences linguistiques  Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),   
Departement de francais, –  C1 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  

( )   ( 2):

•     2  . 2740/1999,    
  . 19   13  . 3149/2003

•  DELF 1ER  DEGR   (UNITES A1, A2, A3, A4)  DELF B2 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (  1996) 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 
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• Certificat de competences linguistiques  Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 
Departement de francais, – 2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  

:     ,      , 
 ,     (   -  ), 

    .

)  

    ( 2/C2,   1/C1   2)
,  : 

( )   ( 2/C2): 

•     2  . 2740/1999,   
  . 19   13  . 3149/2003

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ( : Lesen, Hören, Schreiben, 
Sprechen)   Goethe 
•   GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS),    
Ludwig-Maximilian      Goethe (  31.12.2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS),   Ludwig-Maximilian  

    Goethe (  31.12.2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP)   Goethe (  31.12.2011)
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. ( : Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  

( )    ( 1/C1):

•     1  . 2740/1999,    
 . 19   13  . 3149/2003

•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1   Goethe 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (  2007)   Goethe 
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD)  Goethe 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (
31/12/2014).  1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN

( )   ( 2):
•     2  . 2740/1999,    

  . 19   13  . 3149/2003
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2   Goethe 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB)  Goethe 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (
31/12/2014).  01.01.2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT

2
. •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  
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)

( 2/C2,   1/C1   2) , 
 : 

( )   ( 2/C2): 

•     2  . 2740/1999,   
  . 19   13  . 3149/2003

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (

)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE   DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE 
•  P.L.I.D.A. C2  P.L.I.D.A. D (   2003)

( )    ( 1/C1):

•     1  . 2740/1999,    
 . 19   13  . 3149/2003

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (       
 2014)

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
• CERTIFICA O DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO 
•  P.L.I.D.A. C1  P.L.I.D.A. C (   2003)

( )   ( 2):
•     2  . 2740/1999,    

 . 19   13  . 3149/2003
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE 
•  P.L.I.D.A. B2  P.L.I.D.A.  (   2003)

:     ,     , 
     (   -  ),  

   .

)  

    ( 2/C2,   1/C1   2) , 
 : 

( )   ( 2/C2): 

•     2  . 2740/1999,   
  . 19   13  . 3149/2003



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ862 Τεύχος ΑΣΕΠ 21/02.07.2018

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (  2002)  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) 
(  2008)  
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (    Cervantes    

  ,     )
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (    

,     )

( )    ( 1/C1):

•     1  . 2740/1999,    
 . 19   13  . 3149/2003

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (    Cervantes    
  ,     )

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)

( )   ( 2):
•     2  . 2740/1999,    

  . 19   13  . 3149/2003
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (   2002) 
(    Cervantes      ,    

 )
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  
(   2008), (    Cervantes      ,  

   )
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (    Cervantes    

  ,     )

) 

    ( 2/C2,   1/C1   2) , 
 : 

( )   ( 2/C2): 

•     2  . 2740/1999,    
 . 19   13  . 3149/2003)

•  –      
         

  «M.V. Lomonosov»,          
        (  31.12.2014)

•       
         

 , «      . . », «  
   . . », «      », 

«     », «    »  
 C2/ -4 (   )

• PYCCK  - « (   )

( )    ( 1/C1):

•(     1  . 2740/1999,   
  . 19   13  . 3149/2003)
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• –
       

  «M.V. Lomonosov»,          
       . (  31.12.2014)

•       
         

 , «      . . », «  
   . . », «      », 

«     », «    »  
 C1/ -3 (   )

• PYCCK –  (   )

( )   ( 2): 

•(     2  . 2740/1999,    
  . 19   13  . 3149/2003)

• –
       

  «M.V. Lomonosov»,          
       . (  31.12.2014)

•       
         

 , «      . . », «  
   . . », «      », 

«     », «    »  
 2/ -2 (  )

•PYCCK –   (   )

             
  

:
)            :

(i)             
 . . .         ,

(ii)  ,         
     ,

(iii)      2,
(iv)         , 

           . 

)                
   1   2 ,     . 2  

 1  . 2740/1999 ( . . . 186 ),     . 19, .   
 13  . 3149/2003 ( . . . 141 ). 
            

    , , , .

   (iv)          
            , 

     . . . .  . . . .  . . . . . .     
      .     
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     . . . .  . . . .  . . . . . .    
      .

: 
)              

    ,       .
)           

     ( )    .

     ,       ( . .
347/2003).               

   ,           
),            

  .
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 -  

( . 8  . 1599/1986  3, . 3  . 2690/1999) 
         

        
( . 8, . 4 . 1599/86) 

         
    ,

   -    , 
. 42934/04.06.2018 ( . . . …….…/ /…………).

:   ,    
 / :  ,  

  
/ :    

:     
 96  - . . 115 27 

……….  …….       
     ……..       (1) 

      , 
   .

 

1. : ( )

2. : ( )

3.  : ( )

4.  : ( )

5.  : ( )

6.  : ( )

7.

 :
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8.  

 …………………………………  ……….

 (   ) ………………………………………. . . ……….…..

: ………………………..  ……………………………………….…..

  : …………………………………………………….…..

9.  :…………………
 :……………………………………………………

-  -   
1. :
:………………………………………………………………………………………………..

2.    
:………………………………………………………………………………………………...

3.    :
:………………………………………………………………………………………………...

4.      ;
:…………………………………………………………………….

5.       ,  (    ), 
, , ,  ,   , ,  

  ,  , ’      
        ;

:………………………………………………………………………………………………..

6.  ,       ’   ,  
     o o v  ,       
;

:…………………………………………………………………………………………………

7.   : )         220, 221 
 222   , )         

   224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 232   234    
(  4, .4 . 3772/2009);

…………………………………………………………………………………………………..

8. ,  ,     ,  ,      
    ;

:…………………………………………………………………………………………………

9.       (   ),   o  
  (   ),       ;

:…………………………………………………………………………………………………
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10.  o       . . .       
,  o    o v   o       

   o o o, o vo     v   
v   v ;

:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

11.            ;
:………………………………………………………………………………………………

12.    : 
:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

    : ( ) (  
)

     :

   :
           ;

:………………………………………………………………………………………………...

13.    :
.:………………………, … :……………………………………………....

14.    :
.:…………………………..,  :…………………………………………...

15.     :
. ……………………………………………………………………………………….

16.            
 ;……………………………………………………….…………………...
. .   :…………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

17.      ;
:………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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18.           
        ;

:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

   :
           ;

:………………………………………………………………………………………………...

19.             
     ;

:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

   :
           ;

:………………………………………………………………………………………………...

20.   :

 / :…………………………………………………....…..
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………

21.           / ;
:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

    ,      
(  ):
1………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(          )

 

       *      
 . 6   22  . 1599/86         

.

/  ….     

………………………                                    …………………………

============================================================== 
*"                

    8      (3) .   
              

      ,      (10) 
."

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  
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*10000210207180024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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