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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2η  Δ.Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ ΗΣ 

Διεύθυνση Δ. Υ. 
Τμήμα: Προσωπικού 

 
  
 

                                                                                                                   
               Χαϊδάρι: 10/03/2020   

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:          7995   

 

  

                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                        Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου       
                      Αορίστου χρόνου, για τη μονάδα  Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ 
         
                                                       ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                      που εδρεύει στο Χαϊδάρι 
 
       Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιστ του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 2  περ. ιστ  του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του 
Ν.3868/2010.   

2. Το άρθρο 11 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α΄9/30-1-2001), «περί των κριτηρίων και της διαδικασίας 
πρόσληψης του Προσωπικού του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» 

3. Το ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» 
(Φ.Ε.Κ. 39/5-3-2001/τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα 

4. Η με αριθμ. Υ5γ/ΓΠοικ.22284/2002 (ΦΕΚ 307/15-3-2002 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση  
5. Το αρ. 30 του ν. 3204/03, ( ΦΕΚ 296/Α΄/23-12-2003), «Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Ψ.Ν.Α και 

Ψ.Ν.Θ.» 
6. Η με αριθμ. 8/20-03-2019 Απόφαση Δ.Σ. Ψ.Ν.Α. (Διοικητικό Θέμα 4ο) 
7. Η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-05-2019 Απόφαση Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) 
8. Η με αριθμ. Δ2α/οικ.43552/2019 (ΦΕΚ 2250/10-06-2019 τ.Β΄) Απόφαση Κατανομής 20 θέσεων 

προσωπικού ΙΔΑΧ για το 18Άνω του Υπουργού Υγείας 
9. Η με αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.767/08-01-2020 Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης είκοσι (20) 

θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 Άνω του Ψ.Ν.Α. 
10. Η με αριθμ. 1/13-01-2020 (Θέμα 1ο) Απόφαση Δ.Σ. Ψ.Ν.Α.  
11. Η με αριθμ. πρωτ. Δ2α/10275/09-03-2020 έγκριση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τα 

ειδικότερα προσόντα των έξι (6) θέσεων Υ.Ε. για τη στελέχωση της Μονάδας Απεξάρτησης 
Τοξικομανών του 18 Άνω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση έξι (6) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την στελέχωση 
της μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ,  της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

ΑΔΑ: ΩΖ5Γ469Η5Ω-ΣΣ6



  

 

 

 

 2 

 Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.     

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων 4 θέσεις 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών 2 θέσεις 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι πρέπει:  

1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.   

 

2. Να  είναι  Έλληνες  πολίτες. 
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) με 
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση 
δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της 
ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Για  τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την 
Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας 
απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας: α) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 
15180, Αθήνα, τηλ.: 2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 
459101-5 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α ή Α2. 
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι 
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός 
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
Η προϋπόθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2431/1996 (απαίτηση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας για διορισμό ή πρόσληψη) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός 
υποψήφιος αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τεσσάρων (4) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων οκτώ 
(8) ετών πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε 
καθήκοντα αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση του οικείου στην Ελλάδα ασφαλιστικού φορέα, από την οποία 
να προκύπτει η τετραετής διάρκεια της ασφάλισης, είτε με βεβαίωση ημεδαπού δημοσίου φορέα για τον 
τετραετή χρόνο απασχόλησής του.  
 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  
 

       4. Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο διορισμού τους. 
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους η εκπλήρωση στρατιωτικών 
υποχρεώσεων. 
 
       5. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. όπου αναφέρονται τα εξής: 
 
«Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 
α) Οσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
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υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
 β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α`, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 
 
 γ) Οσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή. 
 
 δ) Οσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 
 2.Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος 
διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.» 

 
με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 στις οποίες ορίζονται: 
 
«6. Τα κωλύματα διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., υπηρεσίες  δήμων και κοινοτήτων, που 
οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση, δεν ισχύουν για άτομα το οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή 
τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο, εφόσον προσλαμβάνονται σε 
θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ως 
ωρομίσθιοι» 

 
       6. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του 
άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της 
παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, 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.  
 
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, 
εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του 
Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.  
 
       7. Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου.  
 
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

Αναλυτικά, για κάθε θέση τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη είναι :  

Κλάδος - Ειδικότητα Αριθμός θέσεων  –  Απαραίτητα βασικά προσόντα 
πρόσληψης 

001 Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού – 
 Γενικών Καθηκόντων  
 
 
  

Θέσεις: 4  
Τυπικά και Ειδικά απαιτούμενα προσόντα 
Α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου 
Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών 
περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται 
δεκτοί. 
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Β) Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς, που 
έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα   θεραπευτικά 
προγράμματα του άρθρου 51 του Ν. 4139/2013 
(ΦΕΚ 74 Α΄/20.03.2013) όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα  με διάστημα από 
την αποφοίτηση έως την ημερομηνία προκήρυξης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
Γ) Ειδική εκπαίδευση, σε επίπεδο θεωρίας αλλά και 
κλινικής πράξης, σχετικά με τους εθισμούς και την 
ψυχική λειτουργία. Ο εκπαιδευτικός κύκλος 
απαραίτητα θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 
120 ωρών.  
Δ)  Ειδική τουλάχιστον 12μηνη επαγγελματική 
εμπειρία  σε Μονάδα απεξάρτησης αναγνωρισμένη 
από το Υπουργείο Υγείας και υπαγόμενη στο ΕΣΥ. 
  Το αντικείμενο εργασίας κρίνεται απαραίτητο να 
είναι σχετικό με: 
α/ την  υποδοχή, ενημέρωση και πληροφόρηση των 
θεραπευομένων αλλά και των οικογενειών τους ή 
/και 
β/ οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία της 
διαδικασίας ουροληψίας ή/και 
γ/ προγραμματισμό και συνοδεία των 
θεραπευόμενων σε ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις ή/και 
δ/ παραλαβή και οργάνωση  των υλικών για τη 
σίτιση των θεραπευομένων ή/και 
ε/  ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των 
χώρων, για τεχνικά και επισκευαστικά θέματα ή/και 
στ/ παρακολούθηση των διαθέσιμων αναλώσιμων 
και άλλων υλικών ή/και 
ζ/ μέριμνα για την τακτοποίηση, τον ευπρεπισμό και 
την καλή εμφάνιση της δομής ή/και 
η/ευθύνη για την έναρξη λειτουργίας της δομής και 
εποπτεία για το ασφαλές κλείσιμό της. 

002. Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών 
 

Θέσεις: 2 
Τυπικά και Ειδικά απαιτούμενα προσόντα 
Α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 
5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β) Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς, που 
έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα   θεραπευτικά 
προγράμματα του άρθρου 51 του Ν. 4139/2013 
(ΦΕΚ 74 Α΄/20.03.2013) όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα  με διάστημα από 
την αποφοίτηση έως την ημερομηνία προκήρυξης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
Γ) Ειδική εκπαίδευση, σε επίπεδο θεωρίας αλλά και 
κλινικής πράξης,  σχετικά με τους εθισμούς και την 
ψυχική λειτουργία. Ο εκπαιδευτικός κύκλος 
απαραίτητα θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 
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120 ωρών.  
Δ) Ειδική τριετή επαγγελματική εμπειρία  σε 
Δημόσια Μονάδα Απεξάρτησης αναγνωρισμένη από 
το Υπουργείο Υγείας και υπαγόμενο στο ΕΣΥ ή σε 
υπηρεσίες υποστήριξης  σε κρατικό νοσοκομείο. Το 
αντικείμενο εργασίας κρίνεται απαραίτητο να είναι 
σχετικό με: 
α/ παραλαβή και οργάνωση  των υλικών για  σίτιση 
των θεραπευομένων ή/και 
β/  ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των 
χώρων, για τεχνικά και επισκευαστικά θέματα ή/και 
γ/ παρακολούθηση των διαθέσιμων αναλώσιμων 
και άλλων υλικών ή/και 
δ/ μέριμνα για την τακτοποίηση, τον ευπρεπισμό και 
την καλή εμφάνιση της δομής ή/και 
ε/Τεχνικές επισκευές σε δομές κρατικού 
νοσοκομείου 

 
 
3.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας του 
Νοσοκομείου στην διεύθυνση : 

Λεωφ. Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι , εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

 Τα έντυπα των αιτήσεων  διατίθενται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 

 Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από την επίσημη 
ιστοσελίδα του ΨΝΑ  (www. psyhat.gr )/ /Νέα -> Προκηρύξεις/Προσλήψεις. 

     Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για τις θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε.  Η 
υποβολή περισσότερων της μιας αίτησης για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η αίτηση, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.  

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από 
την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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4. Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει :  
 
1. Βιογραφικό Σημείωμα.  
 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  
 
3. Για τους πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) απόδειξη της γνώσης της 
Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα γενικά προσόντα πρόσληψης  
 
4. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.  
 
5.  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνονται τα εξής: 
 α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
β) δεν είμαι υπόδικος που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.  
γ) δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή.  
δ) δεν  τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  
ε) δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών.  
 
Το κώλυμα πρόσληψης δεν ισχύει κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 για άτομα τα οποία έχουν 
εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο εφόσον 
προσλαμβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιοι. 
 
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση θα ζητηθεί με το διορισμό. 
 
6. Τίτλους σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).  
 
7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) με επισυναπτόμενα τα 
δικαιολογητικά απόδειξής της (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, παρ. 3).  
 
8. Βεβαίωση - Πιστοποίηση ολοκλήρωσης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης 
(άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).  
 
9. Βεβαίωση του επιστημονικά υπεύθυνου της δομής ή προϊστάμενου τμήματος – υπηρεσίας δημόσιου 
φορέα απασχόλησης του υποψήφιου η οποία θα αποδεικνύει την Ειδική Εμπειρία και θα περιγράφει 
αναλυτικά την προϋπηρεσία του και τα καθήκοντά του τα οποία χρειάζεται να είναι αντίστοιχα με τις 
αρμοδιότητες – καθήκοντα της επιλεγόμενης θέσης. 
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10. Έγγραφο αρμόδιου τμήματος εκπαίδευσης Δημοσίου  Προγράμματος Απεξάρτησης αναγνωρισμένο από 
το Υπουργείο Υγείας και υπαγόμενου στο ΕΣΥ και ειδικότερα από το Τμήμα Εκπαίδευσης του αναφερόμενου 
δημόσιου φορέα το οποίο θα αποδεικνύει την Ειδική Εκπαίδευση, σχετικά με τον εθισμό, τη ψυχική 
λειτουργία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.  
Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 120 ώρες. Στη βεβαίωση θα πρέπει να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο φορέας και το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης και 
η διάρκεια του. 
 
11. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ένα τουλάχιστον αντικείμενο εργασίας από τα περιγραφόμενα. 
 
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη 
διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν.  
 
Παρατηρήσεις:  

1. Εφόσον δεν πληρούνται τα Τυπικά και Ειδικά απαιτούμενα προσόντα κάθε κωδικού θέσης οι 
αιτήσεις υποψηφίων δεν θα γίνονται δεκτές.  

2. Υποψήφιοι με τίτλους σπουδών ανώτερων βαθμίδων αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης. 
3. Αποκλείονται υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης. 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Η  τελική επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή  η οποία  θα καλέσει τους υποψηφίους  σε   συνέντευξη. 
Εν όψει της επιλογής των υποψηφίων, η Γραμματεία της Επιτροπής Επιλογής προβαίνει στη συγκέντρωση 
και στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων που υποβάλλουν 
αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα προσόντα της Προκήρυξης καθώς και πίνακα αυτών που 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις τους οποίους και διαβιβάζει στη Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή 
Επιλογής αποφασίζει για την οριστικοποίηση των πινάκων αποκλεισθέντων και εκείνων που συνεχίζουν στη 
διαδικασία επιλογής. Οι Πίνακες αυτοί θα αναρτηθούν στο κτίριο της Διοίκησης του ΨΝΑ καθώς και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΨΝΑ (www.psyhat.gr ). 
 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:  
Α. Κατάταξη υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

Κριτήρια Μόρια 

Βαθμός Βασικού Τίτλου Σπουδών  
 

Βαθμός απολυτηρίου x110 

Επαγγελματική Εμπειρία σε πρόγραμμα 
απεξάρτησης του Ε.Σ.Υ. ή σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 
που διαθέτει πρόγραμμα απεξάρτησης, σχετική με 
τη θέση που αιτούνται (έως 84 μήνες)  

7 ανά μήνα  

Ειδική Εκπαίδευση τουλάχιστον 120 ωρών 150 
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Β. Συνέντευξη  
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη. 
 Οι θεματικές ενότητες αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως εξής:  
Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  
Γ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ  
Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής ξεχωριστά αξιολογεί το επίπεδο (Ανεπαρκές, Ικανοποιητικό, Καλό, Πολύ 
Καλό, Εξαιρετικό) των υποψηφίων για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα. (Συν. 1) 
Κατά τη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που σχετίζονται με 
την περιγραφή και το αντικείμενο της θέσης εργασίας, τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες 
και αξιολογούνται στις παραπάνω θεματικές ενότητες.  
Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής καταχωρεί τη βαθμολογία της συνέντευξης, ανά υποψήφιο, σε 
αντίστοιχο φύλλο αξιολόγησης. (Συν.2) 
Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης για όλους τους υποψηφίους καθορίζεται στις χίλιες (1000) 
μονάδες. 
Δεν προβλέπονται ενστάσεις στη βαθμολογία των συνεντεύξεων των υποψηφίων.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.Επιλογή-κατάταξη: 
Η Επιτροπή Επιλογής μετά τη συνέντευξη και ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων των καλουμένων υποψηφίων καταρτίζει πίνακα κατάταξής τους κατά αξιολογική σειρά και τον 
υποβάλει μαζί με το σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ. του ΨΝΑ για δημοσιοποίηση. Ο Πίνακας Κατάταξης θα 
αναρτηθεί στο κτίριο της Διοίκησης του ΨΝΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΨΝΑ (www.psyhat.gr)  
7.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από της επομένης της ανάρτησής του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται 
με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Επιλογής. To ΔΣ του ΨΝΑ θα αποφανθεί επί των ενστάσεων στην αμέσως επόμενη από την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάνσεων συνεδρίασή του. 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης. Στο τμήμα 
Προσωπικού θα κληθεί ο υποψήφιος, που θα καταλάβει τη θέση, να υπογράψει εντός εύλογου χρόνου τη 
σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση αρνήσεως αποδοχής της προσλήψεως από τον επιλεγέντα, τη θέση του 
καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  
Ο ως άνω καταρτιζόμενος πίνακας, κατά ειδικότητα, ισχύει για ένα έτος από της καταρτίσεώς του και μόνο 
για το φορέα για τον οποίο καταρτίσθηκε, η δε πρόσληψη διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ανεπαρκής Ικανοποιητικό καλό Πολύ καλό  Εξαιρετικό 

Επαγγελματικό προφίλ 10 20 30 40 50 

Κίνητρο για εργασία 
στο τομέα των 
εξαρτήσεων 

10 20 30 40 50 

Διαπροσωπικές 
δεξιότητες 
επικοινωνίας – 
κοινωνικές δεξιότητες 

10 20 30 40 50 

Δυνατότητες 
προσαρμογής στις 
απαιτήσεις της θέσης 

10 20 30 40 50 
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πίνακα. Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο εγγεγραμμένο 
στον ως άνω πίνακα της οικείας ειδικότητος κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν.  
8.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, επί 
δύο συνεχείς ημέρες, θα αναρτηθεί στο Κτίριο της Διοίκησης του ΨΝΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα  
του ΨΝΑ (www.psyhat.gr) /Νέα -> Προκηρύξεις/Προσλήψεις. 
Τα Παραρτήματα Α ,́ Β ,́ Γ’, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος .  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A :́ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B :́ ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ EΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

              ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖ5Γ469Η5Ω-ΣΣ6



  

 

 

 

 10 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.  
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
Βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) 
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
Για τίτλους σπουδών που αποχτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν 
αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. 
Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων 
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.  
 
2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
Όσο αφορά τη βαθμολογούμενη επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί με εξαρτημένη σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο. 
Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη 
λήψη του τίτλου σπουδών ή μετά την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με τα οποία οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική 
κάλυψη.  
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 
διάρκειας της επαγγελματικής εμπειρίας, είναι :  
 Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:  
Για όλες τις περιπτώσεις, είτε ζητείται εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία είτε όχι:  
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:  
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.  
 
• Χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην 
οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της επαγγελματικής 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 και 
της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την 
οποία να προκύπτει και το είδος της επαγγελματικής εμπειρίας.  
 
Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ βαθμολογείται ως εμπειρία με 
την κατάθεση βεβαίωσης από την οποία πρέπει να προκύπτει το αντικείμενο του προγράμματος σε 
συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπληρώνεται ο ΄΄ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
EΜΠΕΙΡΙΑΣ΄΄ 
 
 
3.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  
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Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 51, Ν. 4939/2013, ΦΕΚ 74/Α/20.3.2013 όπως ισχύει σήμερα), με το διάστημα 
από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ’  
ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (N. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014)  
Της ημεδαπής  
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου 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 αντιγράφων τους.  
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) υποβάλλονται 
και γίνονται 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 δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).  
Της αλλοδαπής  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.  
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή 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. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 
4194/2013/ΦΕΚ208/27.09.2013/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.  
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 προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα 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.  
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο.  
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