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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ αυτό απαρικμοφνται όλα τα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά τα οποία πρζπει να 
υποβάλει ο υποψιφιοσ μαηί με το ζντυπο αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό  προκειμζνου να 
αποδείξει τα προςόντα που επικαλείται. 

Ειδικότερα, με τθν αίτθςι του πρζπει να υποβάλει: 

1. Φωτοαντίγραφα των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ 

ι 

άλλων  δθμόςιων εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι 
προςωρινι βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτζσ ςτισ οποίεσ 
αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι τισ 
κρίςιμεσ ςελίδεσ του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Εάν από τα ζγγραφα 
αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ, πρζπει να προςκομιςκεί και το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ. 

2.Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν Ελλθνικι 
γλϊςςα ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ ειδικότθτασ, απαιτείται 
Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (N.2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ: α) Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 
210−3443384 και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 459101-5, των 
κατωτζρω επιπζδων: 
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ι Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.). 
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ 
Προςωπικοφ ι και Εργατοτεχνικοφ Προςωπικοφ. 
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ και για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ 
Προςωπικοφ. 
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ι Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τισ Κατθγορίεσ Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
Σο ανωτζρω Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι ομογενείσ και αλλογενείσ, οι 
οποίοι παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα ι μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ εντόσ 
του οργανωμζνου ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.  
 
Αποδεικνφεται επίςθσ με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ. 54006, τθλ. 
2310/997571−72−76) το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι 
ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Επίςθσ, υποβάλλει όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά επικαλείται με τθν αίτθςι  του, ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τζλοσ του παρόντοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ: 

3. Τίτλο ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ του.  
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Ειδικζσ διευκρινίςεισ για δικαιολογθτικά που αφοροφν τίτλουσ ςπουδϊν 

1) Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται:  

α) Για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ:  Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ι το Ι.Τ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία, ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ 
βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό 
αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 
Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ ι ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ 
βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. ε περίπτωςθ που από 
τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ 
από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ 
και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο Π.Δ. 299/1997 δεν 
απαιτείται αντιςτοιχία. Για τα πτυχία τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται 
ιςοτιμία και αντιςτοιχία. 

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία 
του τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων ι 
επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ χορθγικθκαν από: 

i) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 
«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ι 

ii) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
τθν αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ.2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπωσ 
ιςχφει κάκε φορά ι  

iii)το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό 
ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του υμβουλίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων» ι ζχουν εγγραφεί ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο  οπότε απαιτείται θ προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ. 
 
Ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ.  

 
Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του ν. 1735/1987 «ςε περίπτωςθ που το 

ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. και το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.) δεν μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία 
πτυχίων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν 
ζννοια των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ 
ςτα Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου 
του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα 
επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν είναι εκείνο 
προσ το οποίο ζχει αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε.». 
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τισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και 
επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, ζχει χορθγθκεί από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ 
πρζπει με βεβαίωςθ του  (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) να κακορίηεται θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του 
πτυχίου, με  πτυχία Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, τα οποία ηθτοφνται από τθν ανακοίνωςθ ωσ προςόντα 
πρόςλθψθσ.  

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία 
του τίτλου όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων ι 
επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ χορθγικθκαν από: 

i) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 
«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ii) το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
τθν αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ.2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπωσ 
ιςχφει κάκε φορά ι  

iii)το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό 
ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του υμβουλίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων». 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ που αφοροφν τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν ςτθν 
αλλοδαπι, οι υποψιφιοι δεν χρειάηεται να προςκομίςουν αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που ζχει 
επικυρωκεί από δικθγόρο  οφτε επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ. Αρκεί θ υποβολι των απαιτοφμενων πράξεων 
ι πιςτοποιθτικϊν ι αποφάςεων ι βεβαιϊςεων των αρμοδίων οργάνων που ορίηονται ανωτζρω.  

4. Αποδεικτικό τθσ χοριγθςθσ τθσ ιδιότθτασ του Λογιςτι Α’ Σάξθσ από το Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
(Ο.Ε.Ε.) κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ διατθρεί τθν ιδιότθτα αυτι. 

5. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ τα οποία κατά περίπτωςθ είναι:   

- Για τουσ μιςκωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ 
εμπειρίασ. 

- Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ και ςυμβάςεισ  ι δελτία 
παροχισ υπθρεςιϊν, που καλφπτουν τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ ι ςχετικά  
αντίγραφα του εντφπου Ε3 . τθν περίπτωςθ που θ εξειδικευμζνθ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο 
τομζα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του 
οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 
εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. 
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ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΟΥΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ:  

α) Οι απαςχολοφμενοι ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, που αποδεικνφουν τθν εμπειρία τουσ με ςχετικι 
βεβαίωςθ του οικείου φορζα απαςχόλθςθσ, υπολογίηουν τουσ μινεσ εμπειρίασ αφαιρϊντασ τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ απαςχόλθςθσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα των αςφαλιςμζνων ςτα λοιπά ταμεία πλθν ΙΚΑ. 
β) Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο που  προκφπτει 
από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνεται από τον υποψιφιο 
και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται. 
γ) τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ο χρόνοσ εμπειρίασ 
υπολογίηεται ςτο ιμιςυ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ, πλζον τθσ βεβαίωςθσ του οικείου 
αςφαλιςτικοφ φορζα, οφείλει να προςκομίςει και βεβαίωςθ του δθμοςίου φορζα,  ςτον οποίο 
απαςχολικθκε μερικϊσ. 
δ) Οι απαςχολοφμενοι (μιςκωτοί) του ιδιωτικοφ τομζα δφνανται να προςκομίςουν, αντί τθσ βεβαίωςθσ 
του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, που να ζχει εκδοκεί αρμοδίωσ ι παλαιότερα 
εκδοκείςεσ καρτζλεσ ενςιμων του ΙΚΑ. 
 
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ωσ φορείσ του Δθμοςίου νοοφνται:  

 Οι Τπθρεςίεσ του Δθμοςίου,  

 τα Ν.Π.Δ.Δ.,  

 τα Ν.Π.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα, 

 οι Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ κακϊσ  

 και τα νομικά πρόςωπα των Ο.Σ.Α., όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 1 του ν.3812/2009 (όπωσ ιςχφει). 

Ωσ εργαςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο Τομζα, κεωρείται επίςθσ: 

 Η ςυμμετοχι ςε προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) του ΟΑΕΔ.  

 Η απαςχόλθςθ με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου ςε φορείσ του Δθμοςίου.  

 

Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι: 

Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι επιπλζον των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν που 
απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, παραγράφουσ ο υποψιφιοσ προςκομίηει: 

(1) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι: 

 Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ 
απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι 
μικτι αςφάλιςθ.  
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(2) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι: 

 Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ 
απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναγράφονται επακριβϊσ ο 
χρόνοσ απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ 
επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου και 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ αςφάλιςθ για το 
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία 
του κράτουσ τοφτου. 

(3) Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ αλλοδαπισ, μπορεί να 
αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα.  

Σα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτθν  αλλοδαπι, 
υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο 
και ςυνοδεφονται  από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ  

α. Δικαςτικι Απόφαςθ 

Η εμπειρία αποδεικνφεται και με τυχόν υπάρχουςα δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να προκφπτει το 
είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ τθσ. 

6. Γενικά  

Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν Ανακοίνωςθ πρζπει να είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν 
Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο 
βάςει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36 
ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο 
μετά τθν 27.09.2013, γίνονται δεκτζσ, εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε. 

θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου περί τίτλων 
ςπουδϊν με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που προςκομίηονται ςε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ 
αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι 
επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. 

Σα  ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο. 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Τθσ θμεδαπισ  

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και  φορείσ του 
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα  (π.χ τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ 
κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 
εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του 
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (όπωσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, κ.λπ.) υποβάλλονται 
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που 
φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό). 

 

 


