ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διορισμός σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
1. Δικαστικοί Λειτουργοί
Εάν επιθυμείτε να διοριστείτε δικαστικός λειτουργός ήτοι:
- πάρεδρος Πρωτοδικείου ή Εισαγγελίας Πρωτοδικών
- εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας
- εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- πάρεδρος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Θα πρέπει να έχετε αποφοιτήσει επιτυχώς από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
Η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών, γίνεται με διαγωνισμό.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:
α) έχουν πτυχίο νομικού Τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
β)έχουν συμπληρώσει το 27ο και δεν έχουνς υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας
τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο
διαγωνισμός. Το ανώτατο όριο ηλικίας παρατείνεται:
αα) Για όσο χρονικό διάστημα έχει διαρκέσει η υποχρεωτική στρατιωτική
θητεία του υποψηφίου και
ββ) Για τρία (3) ακόμη έτη αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος, ή για ένα (1) έτος αν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
γ)Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1,2 και 3 και
δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως
ισχύουν κάθε φορά
2. Δικαστικοί Υπάλληλοι
Εάν επιθυμείτε να διορισθείτε ως δικαστικός υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτετε
τα αναφερόμενα ανά κλάδο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να πληρείτε τις
κατωτέρω προϋποθέσεις .
- Να είσθε Έλληνες πολίτες, εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις
που προβλέπονται από ειδικούς νόμους (όποιος αποκτά την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορεί να διοριστεί δικαστικός υπάλληλος
πριν συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την κτήση της ιθαγένειας).
- Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή να έχετε απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές. Εφ’ όσον έχετε αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης
να έχετε εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής
νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική, κοινωνική υπηρεσία.
- Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. (Το ανώτατο όριο ηλικίας
για το διορισμό σε θέσεις του δημόσιου τομέα έχει καταργηθεί).
- Να διαθέτετε την απαιτούμενη υγεία και αρτιμέλεια για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης την οποία πρόκειται να καταλάβετε με την επιφύλαξη
των διατάξεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Να μην έχετε καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή , υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,

-

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Να μην έχετε παραπεμθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για
κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο ακόμη και αν το έγκλημα παραγράφηκε.
Να μην έχετε στερηθεί των πολιτικών σας δικαιωμάτων, λόγω καταδίκης και
για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή της στέρησης.
Να μην έχετε καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας,
διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που πηγάζει από δόλο.
Να μην τελείτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό καθεστώς
συνδυασμού των δύο προηγουμένων.
Να μην έχετε απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή δημόσια επιχείρηση ή οργανισμό ποινής της
οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εξαιτίας πειθαρχικού
παραπτώματος.
Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την ανικανότητα για διορισμό ,
έκτος αν το κώλυμα έχει αρθεί με προεδρικό διάταγμα απονομή χάριτος που
εκδόθηκε κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος.
Στη γραμματεία των δικαστηρίων υπάρχουν οι εξής κλάδοι :
α) γραμματέων : κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.
β) πληροφορικής : κατηγορίας : ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ.
γ) μεταφραστών – διερμηνέων : κατηγορίας ΠΕ, ΔΕ.
δ) δακτυλογράφων – χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών : κατηγορίας ΔΕ.
ε) οδηγών ΔΕ κατηγορίας .
στ) επιμελητών ΥΕ κατηγορίας.
ζ) φυλάκων ΥΕ κατηγορίας.
η) καθαριστριών ΥΕ κατηγορίας.
Η πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τους υπαλλήλους των δημοσίων
διοικητικών υπηρεσιών (Ν. 2812/2002).

Τυπικά προσόντα
1. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται το πτυχίο
ή δίπλωμα τμήματος η σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
2. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ορίζεται το πτυχίο
σχολής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλης αναγνωρισμένης
ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
3. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ορίζεται
απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμος τίτλος άλλου σχολείου ή τίτλος
τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος
τίτλος άλλης σχολής .
4. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ορίζεται
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι ειδικότεροι τίτλοι σπουδών που
απαιτούνται για κάθε κλάδο και ειδικότητα.
3. Έμμισθοι Υποθηκοφύλακες
Εάν επιθυμείτε να διορισθείτε ως έμμισθος υποθηκοφύλακας πρέπει:
1. Να είσθε Έλληνας πολίτης, να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
σας και εάν είστε άνδρας να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας
υποχρεώσεις ή να έχετε απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2. Να είστε δικηγόρος επί δύο έτη (για θέση σε πόλεις κάτω από 20.000
κατοίκους, αρκεί μόνο να είστε δικηγόρος) ή να είστε δικαστής από το
βαθμό του Ειρηνοδίκη και πάνω για δύο τουλάχιστον έτη.
3. α)Να μην τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση,
β)Να μην έχετε παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
πλημμέλημα για αδίκημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας,
δωροδοκίας, καταπίεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς
καταμήνυσης, συκοφαντίας, δυσφήμισης και παράβασης καθήκοντος και
να μην έχετε καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα
για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και να μην
εκκρεμεί σε βάρος σας κατηγορία για κακούργημα ή πλημμέλημα ομοίως
για τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω,
γ)Nα μην έχετε παυθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης από θέση δημόσιου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. λόγω ποινικής καταδίκης ή
πειθαρχικού αδικήματος,
δ)Nα μην έχετε τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή δύο φορές την τελευταία
διετία, εάν κατά το χρόνο αυτό υπηρετούσατε σε δημόσια υπηρεσία, η
προϋπηρεσία της οποίας απαιτείται ως προσόν διορισμού για το διορισμό
σε θέση Υποθηκοφύλακα.
4. Να λάβετε μέρος με επιτυχία, στο γραπτό διαγωνισμό που προκηρύσσεται
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν υπάρχουν κενές θέσεις. Εξεταστέα
ύλη: αστικό δίκαιο, πολιτική και διοικητική δικονομία. Επίσης στοιχεία
αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
4.

Υπάλληλοι Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Οι υπάλληλοι των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι.
Εάν επιθυμείτε να διορισθείτε σε ένα από τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και
Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας θα πρέπει να διαθέτετε τα αναφερόμενα ανά
κλάδο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να πληροίτε τις κατωτέρω προϋποθέσεις
:
- Να είσθε Ελληνες Πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή να έχετε απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές
- Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. (Το ανώτατο όριο ηλικίας
για το διορισμό σε θέσεις του δημόσιου τομέα έχει καταργηθεί, ισχύουν όμως ειδικά
όρια ηλικίας για ορισμένους κλάδους τα οποία επιβάλλονται από τη φύση και τις

ιδιαιτερότητες των καθηκόντων, των προς πλήρωση θέσεων τα οποία καθορίζονται
με την οικεία προκήρυξη)
- Να διαθέτετε την απαιτούμενη υγεία και αρτιμέλεια για την άσκηση των
καθηκόντων του κλάδου στον οποίο επιθυμείτε να διορισθείτε.
- Να μην έχετε καταδικασθεί για κακούργημα ή 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 οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής. Να μην είσθε υπόδικοι που έχετε παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου έστω και
αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχετε στερηθεί των πολιτικών σας
δικαιωμάτων, λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Να μην
τελείτε είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο
προηγουμένων.
Τα ανωτέρω κωλύματα αίρονται εφόσον έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ.
1 του Συντάγματος Προεδρικό Διάταγμα.
- Να μην έχετε απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου
Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα σας, πριν από την παρέλευση πενταετίας από την
απόλυση.
- Εάν είσθε κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος σχολών της αλλοδαπής θα πρέπει
να έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών σας και από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
-ΠΕ Μηχανικών
-ΠΕ Πληροφορικής
-ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
-ΤΕ Πληροφορικής
-ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-ΔΕ Δακτυλογράφων
-ΔΕ Σχεδιαστών
-ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των
Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων γίνεται από το
ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
πτυχιούχους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από
τις παρακάτω ειδικότητες :
- Νομικής
- Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
- Δημόσιας Διοίκησης
- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

- Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
- Πολιτικών Επιστημών
- Πολιτικής Επιστήμης
- Οικονομικών Επιστημών
- Οικονομικής Επιστήμης
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
- Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών,
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής,)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ειδικότητες : -Πολιτικών Μηχανικών
-Αρχιτεκτόνων
-Τοπογράφων
-Ηλεκτρολόγων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών των Εμμίσθων
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας γίνεται από το
ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή
διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής,)
-Γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητες :-Επιστήμης Υπολογιστών
Μηχανικών Η/Υ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής των Εμμίσθων
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας γίνεται από το
ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από

κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή
διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών
θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός
υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων της
αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με τη προκήρυξη καθώς και
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής,)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητες :- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής των εμμίσθων
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας γίνεται από το
ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
κατόχους ομώνυμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή
διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με
τη προκήρυξη καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της
θέσης.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ειδικότητα : - Πολιτικών Έργων Υποδομής
- Πολιτικών Δομικών Έργων
- Τοπογραφίας
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών των
Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας
γίνεται από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου ή αντιστοίχου κατά ειδικότητα

πτυχίου ή διπλώματος
ημεδαπής ή αλλοδαπής

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
- Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής, Ισπανικής)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ΄ή γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού των
Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας
καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας
είτε με τη διαδικασία γραπτού διαγωνισμού, από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων
των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας
καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας
είτε με τη διαδικασία γραπτού διαγωνισμού,από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ.
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η γνώση στενογραφίας αυτό θα
ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ειδικότητα Σχεδιαστή
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας
Σχεδιαστή των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
της χώρας γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, από το ΑΣΕΠ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΕ ή
ΙΕΚ ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητες:
α.Αρχειοθετών
β.Επιμελητών
γ.Βιβλιοδετών

δ.Καθαριστριών
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού των
Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας
γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, από κατόχους απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δηλαδή απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου) ή
ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/70.
5.

Διορισμός Υπαλλήλων
α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
β) Στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες
γ) Στα Καταστήματα Κράτησης
δ) Στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων
ε) Στις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
Εάν επιθυμείτε να διορισθείτε σε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες θα
πρέπει να διαθέτετε τα αναφερόμενα ανά κλάδο τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα και να πληροίτε τις κατωτέρω προϋποθέσεις :
- Να είσθε Ελληνας Πολίτης ή πολίτης των άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή να έχετε
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
- Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. (Το ανώτατο όριο
ηλικίας για το διορισμό σε θέσεις του δημόσιου τομέα έχει καταργηθεί, ισχύουν
όμως ειδικά όρια ηλικίας για ορισμένους κλάδους τα οποία επιβάλλονται από
τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων, των προς πλήρωση θέσεων τα
οποία καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη)
- Να διαθέτετε την απαιτούμενη υγεία και φυσική καταλληλότητα για την
άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία επιθυμείτε να διορισθείτε.
- Να μην έχετε καταδικασθεί για κακούργημα ή 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 οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην είσθε υπόδικος που έχετε
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του
προηγούμενου εδαφίου έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην
έχετε στερηθεί των πολιτικών σας δικαιωμάτων, λόγω καταδίκης και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Να μην τελείτε είτε υπό στερητική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο
προηγουμένων.
Τα ανωτέρω κωλύματα παύουν να ισχύουν εφόσον έχει εκδοθεί το κατά
το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο
αίρονται οι συνέπειες της καταδίκης.
- Να μην έχετε απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου
Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής

ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα σας, πριν από την παρέλευση
πενταετίας από την απόλυση.
- Εάν είσθε κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος σχολών της αλλοδαπής θα
πρέπει να έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών σας και από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Οι θέσεις του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης διακρίνεται σε κατηγορίες κλάδους και ειδικότητες ως
ακολούθως:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητες : Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων
Τοπογράφων
Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Γερμανική
ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητες : -Επιστήμης Υπολογιστών
-Μηχανικών Η/Υ
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΤΕ Πληροφορικής με ειδικότητες :-Πληροφορικής
-Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητες : -Τοπογράφων
-Ηλεκτρολόγων
-Ηλεκτρονικών
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων
ΔΕ Τεχνικός : Ειδικότητα Σχεδιαστή
ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με ειδικότητες : -Προγραμματιστών
-Χειριστών
ΔΕ Οδηγών
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
ΥΕ Φυλάκων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ειδικά τυπικά προσόντα ανά κλάδο :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
πτυχιούχους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από
τις παρακάτω ειδικότητες :
- Νομικής
- Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
- Δημόσιας Διοίκησης
- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
- Πολιτικών Επιστημών
- Πολιτικής Επιστήμης
- Οικονομικών Επιστημών
- Οικονομικής Επιστήμης
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
- Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών,
κατεύθυνση Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ειδικότητες : -Πολιτικών Μηχανικών
-Αρχιτεκτόνων
-Τοπογράφων
-Ηλεκτρολόγων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου ή
ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Στις γλώσσες : Αγγλική
Γαλλική
Ιταλική
Γερμανική
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με την προκήρυξη
είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού
διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου
κατά περίπτωση πτυχίου ή διπλώματος Μετάφρασης και Διερμηνείας Ξένων
Γλωσσών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο
διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχου με τις ανωτέρω
γλώσσες.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητες : -Επιστήμης Υπολογιστών
-Μηχανικών Η/Υ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου ή
ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Σε
περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με
πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής σε
ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με τη προκήρυξη καθώς και εμπειρία δύο
τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Κεντρικής
Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή
διπλώματος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ ή ομώνυμου ή αντίστοιχης
ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους όλων των
τμημάτων της «Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητες : - Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Κεντρικής
Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομώνυμου ή
ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση
κενών θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο
διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων της
αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με τη προκήρυξη καθώς και
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της θέσης.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ειδικότητες : - Τοπογράφων
- Ηλεκτρολόγων
- Ηλεκτρονικών
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους
ομωνύμου ή αντιστοίχου κατά ειδικότητα πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ΄ή γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με την προκήρυξη
είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού
διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :

-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με την προκήρυξη
είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού
διαγωνισμού,μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η γνώση στενογραφίας αυτό θα
ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ειδικότητα Σχεδιαστή
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας
Σχεδιαστή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη
διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση χρήσης σχεδιαστικών πακέτων (AUTOCAD)
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ειδικότητες : - Προγραμματιστών
- Χειριστών Η/Υ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη
διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
κατόχους ομωνύμου ή αντίστοιχης ειδικότητας διπλώματος ΙΕΚ ή πτυχίου Α΄ ή
Β΄ σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων
ειδικότητας χειριστών από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται
ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή
ισότιμου σχολείου και διετή αντίστοιχη εμπειρία.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγών Κεντρικής
Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων

προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους διπλώματος
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων : α) τεχνικού αυτοκινήτων
οχημάτων, ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με
προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης
τουλάχιστον Δ΄ Κατηγορίας.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους
απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτηρίου
τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/70
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Κεντρικής
Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους απολυτηρίου
τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτηρίου
Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.Δ 580/70

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
με διετή θητεία δυναμένη να ανανεωθεί
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από
δικηγόρους με διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της
αλλοδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός
ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, στα επιστημονικά πεδία:
- Ποινικού Δικαίου ή
- Αστικού Δικαίου ή
- Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή
- Κοινοτικού Δικαίου
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ
Ιατροδικαστές
ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογοανατόμων
ΠΕ Χημικού – Βιοχημικού – Τοξικολογίας
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικοτήτων :- Ιατρικών Εργαστηρίων
- Τεχνολόγων Εργαστηρίων
- Ακτινολογίας-Ραδιολογίας
- Νοσηλευτικής
ΤΕ Γραφικών Τεχνών, Ειδικότητας Φωτογράφου-Εμφανιστή
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ Επιμελητών
ΥΕ Προσωπικού-Καθαριότητας
ΥΕ Νεκροτόμων
Ειδικά τυπικά προσόντα ανά κλάδο :
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
Η πλήρωση των θέσεων Ιατροδικαστών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών
γίνεται με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο από κατόχους πτυχίου

ή διπλώματος Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ιατρικής Σχολής της αλλοδαπής.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Αδεια τίτλου Ειδικότητας Ιατροδικαστικής
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
- Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
Απαιτείται επίσης να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Ιατρών
Ειδικότητας Παθολογοανατόμων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας
Παθολογοανατόμων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους
πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή
διπλώματος Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Αδεια τίτλου Ειδικότητας Παθολογοανατόμου
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
- Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
Απαιτείται επίσης να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Χημικού-ΒιοχημικούΤοξικολογίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους : α) πτυχίου
Χημικού ή Τοξικολόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στην
αναλυτική χημεία ή οργανική χημεία ή τοξικολογία, για τη θέση του
τοξικολογικού εργαστηρίου και β) πτυχίου Χημικού ή Βιοχημικού ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης Ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής και

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στη Βιοχημεία ή στη Μοριακή
Βιολογία για τη θέση του Εργαστηρίου Ανάλυσης DNA.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες :
- Νομικής
- Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
- Δημόσιας Διοίκησης
- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
- Πολιτικών Επιστημών
- Πολιτικής Επιστήμης
- Οικονομικών Επιστημών
- Οικονομικής Επιστήμης
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητες : Ιατρικών Εργαστηρίων
Τεχνολόγων Εργαστηρίων
Ακτινολογίας – Ραδιολογίας
Νοσηλευτικής
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος

- Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας
της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών Ειδικότητας
Φωτογράφου-Εμφανιστή Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας,μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους
πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- -Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη
διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού
διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με την
προκήρυξη είτε με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία
γραπτού διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η γνώση στενογραφίας αυτό θα
ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας άσκησης επαγγέλματος
οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου σχολών της
αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος
Επίσης απαιτείται να διαθέτετε :
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη
διαδικασία πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού
διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτηρίου Δημοτικού
Σχολείου) ή ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.Δ 580/70

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτηρίου Δημοτικού
Σχολείου) ή ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.Δ 580/70
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΌΜΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτηρίου Δημοτικού
Σχολείου) ή ισοδύναμου απολυτήριου τίτλου κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.Δ 580/70 και διετή τουλάχιστον εμπειρία σε νεκροτομείο ή σε
παθολογοανατομικό εργαστήριο ή χειρουργικό τμήμα Νοσηλευτικού Ιδρύματος
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης διακρίνεται :
Α) Σε Διοικητικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τους κλάδους :
-ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
-ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
-ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β)Σε Φυλακτικό Προσωπικό που περιλαμβάνει του κλάδους :
-ΔΕ Φύλαξης
-ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Γ) Σε Υγειονομικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τους κλάδους
-ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων :
Χειρουργικής
Ορθοπεδικής
Παθολογίας
Ακτινολογίας
Γυναικολογίας
Ψυχιατρικής
Πνευμονολογίας
Μικροβιολογίας
Αναισθησιολογίας
Καρδιολογίας
-ΠΕ Οδοντιάτρων
-ΠΕ Φαρμακοποιών
-ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητας Νοσηλευτικής
-ΔΕ Νοσηλευτικής
Δ) Σε προσωπικό Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τον κλάδο:
-ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
Ε)Σε Τεχνικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τους κλάδους :
-ΠΕ Γεωπονίας
-ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας:
Ειδικότητες : Φυτικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων
-ΤΕ Τεχνολόγων Δομικών Εργων
-ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
Ειδικότητες : Κλωστουφαντουργίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας
Οχημάτων
-ΤΕ Ηλεκτρονικών
-ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών
-ΔΕ Τυπογραφίας

-ΔΕ Γεωργικός Κτηνοτροφικός
Ειδικότητες : Φυτικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Γεωργικών Μηχανημάτων
-ΔΕ Τεχνικός με ειδικότητες :- Ηλεκτρολόγων
- Υδραυλικών
- Ξυλουργικών Εργασιών
- Μαγείρων
- Οδηγών
- Τεχνιτών Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
-ΔΕ Ηλεκτρονικών
ΣΤ)Σε προσωπικό άλλων κατηγοριών που περιλαμβάνει τους κλάδους :
-ΠΕ Εγκληματολόγων
-ΠΕ Ψυχολόγων
-ΠΕ Κοινωνιολόγων
-ΠΕ Ιερέων
-ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Ειδικά τυπικά προσόντα ανά κλάδο :
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Διοικητικό προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης παρέχει
υπηρεσία στη Γραμματεία και στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων
Κράτησης διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν τους κρατουμένους και
ασχολείται με όλα τα διοικητικά θέματα.
Διευθυντές στα Καταστήματα Κράτησης επιλέγονται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης , Οικονομικού, και ΔιοίκησηςΟικονομικού, επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Σωφρονιστικού
Ενηλίκων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης
υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού
Ενηλίκων Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω
ειδικότητες :
- Νομικής
- Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
- Δημόσιας Διοίκησης

- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
- Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
- Πολιτικών Επιστημών
- Πολιτικής Επιστήμης
- Οικονομικών Επιστημών
- Οικονομικής Επιστήμης
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους όλων των τμημάτων της
«Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο αντίστοιχης
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Καταστημάτων Κράτησης καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού διαγωνισμού, μέσω
ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :

α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
Β. ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Φύλαξης είναι υπεύθυνοι για την τήρηση
της τάξης και ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης και κάθε χώρου στον
οποίο διαβιούν ή εργάζονται οι κρατούμενοι και συμβάλλουν στην ομαλή
διαβίωση τους
Οι ανωτέρω υπάλληλοι διακρίνονται σε :
-Αρχιφύλακες, οι οποίοι και προΐστανται του Τμήματος Προσωπικού
Φύλαξης
-Υπαρχιφύλακες
-Φύλακες
Για να διορισθείτε ως Φύλακες στα Καταστήματα Κράτησης
απαιτείται να είσθε κάτοχος:
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

-Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
Για το διορισμό στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης το
ανώτατο όριο ηλικίας καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων
του κλάδου.
Απαιτείται επίσης ορισμένη σωματική διάπλαση που διαπιστώνεται με
ιατρική εξέταση και αφορά ανάστημα, χωρίς υποδήματα, για μεν τους άνδρες,
1,75μ., για δε τις γυναίκες 1,65 μ., τουλάχιστον.
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης γίνεται με επιλογή.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης τριμελής επιτροπή η οποία καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων βάσει
συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων (μορίων) μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται :
Ο βαθμός απολυτηρίου τίτλου σπουδών
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως
εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις Ενόπλων Δυνάμεων ή ως
εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας.
Οι κατά τα ανωτέρω επιλεγέντες υπόκεινται σε υγειονομικές,
ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης έχουν ως αποστολή:
α) την εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης
β) τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο
καταδίκων και υποδίκων
γ) την συνοδεία των κρατουμένων κατά τη μεταγωγή τους στα
δικαστήρια όπου καλούνται, στους ανακριτές ή στους προανακριτικούς
υπαλλήλους για ανάκριση, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για νοσηλεία ή ιατρική
εξέταση, στις μετακινήσεις τους λόγω έκτακτης άδειας ή άλλου έργου
Οι ανωτέρω υπάλληλοι διακρίνονται σε :
-Αρχιφύλακες, οι οποίοι και προΐστανται
Προσωπικού Φύλαξης
-Υπαρχιφύλακες
-Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης

του

Τμήματος

Για να διορισθείτε στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
πρέπει να είσθε κάτοχοι :
-Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
-Απολυτηρίου τίτλου :
-Ενιαίου Λυκείου
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων :

α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων,
β) Οικονομίας,
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων :
α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
β) Υπαλλήλων Διοίκησης
γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
-Άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
Για το διορισμό στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης το ανώτατο όριο ηλικίας καθορίζεται
με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του κλάδου.
Απαιτείται επίσης να διαθέτετε :
- Ορισμένη σωματική διάπλαση που διαπιστώνεται με ιατρική εξέταση
και αφορά ανάστημα, χωρίς υποδήματα, για μεν τους άνδρες, 1,70μ. για δε
τις γυναίκες ανάστημα 1,60μ. τουλάχιστον.
-Να μην πρεσβεύετε θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την
εκτέλεση των καθηκόντων σας
-Να διαθέτετε βαθμό ετοιμότητας ψυχραιμίας και αντίληψης η οποία
θα διαπιστώνεται με δοκιμασία (test) και εξέταση από ψυχιάτρους και
ψυχολόγους
Σημειώνεται ότι τα κωλύματα διορισμού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού
Εξωτερικής Φρούρησης, λόγω ποινικής καταδίκης ορίζονται διαφορετικά από
τα κωλύματα διορισμού στους λοιπούς κλάδους, λόγω της ιδιαιτερότητας των
καθηκόντων των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, γι΄αυτό και απαιτείται:
-Να μην έχετε καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για τέλεση ή
απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της
πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς
καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία,
παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας, εκτός εκείνης που προκαλείται από
αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής υπεξαίρεσης, εκβίασης,
ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου
εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών μηνών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη
για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στις
εξετάσεις αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης
διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη
περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για ένα ή και
περισσότερα από τα πιο πάνω αδικήματα.
-Να μην έχετε οποτεδήποτε στερηθεί των πολιτικών σας δικαιωμάτων έστω
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
-Να μην έχετε τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση κατά το άρθρα 1666 του
Α..Κ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής
Φρούρησης γίνεται με επιλογή.

Για το σκοπό αυτό συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης τριμελής επιτροπή η οποία καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων βάσει
συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων (μορίων) μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται :
Ο βαθμός απολυτηρίου τίτλου σπουδών
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως
εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις Ενόπλων Δυνάμεων ή ως
εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας.
Οι κατά τα ανωτέρω επιλεγέντες υπόκεινται σε υγειονομικές,
ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις.
Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το υγειονομικό προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης είναι
αρμόδιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας των
κρατουμένων καθώς επίσης και για την υγιεινή των χώρων κράτησης.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ:
Ειδικότητες : Χειρουργικής
Ορθοπεδικής
Παθολογίας
Ακτινολογίας
Γυναικολογίας
Ψυχιατρικής
Πνευμονολογίας
Μικροβιολογίας
Αναισθησιολογίας
Καρδιολογίας
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής σχολών
της αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Αδεια τίτλου Ειδικότητας
-Αδεια άσκησης επαγγέλματος
-Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
-Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
Επίσης απαιτείται να διαθέτετε:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
Οδοντιατρικής σχολών της αλλοδαπή
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Αδεια άσκησης επαγγέλματος
-Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου
Επίσης απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος
Φαρμακευτικής σχολών της αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα Νοσηλευτικής
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητας
Νοσηλευτικής Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων
προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος
- Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάση του οποίου
χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας άσκησης επαγγέλματος
οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου σχολών της
αλλοδαπής βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Εκτός από το ανωτέρω μόνιμο υγειονομικό προσωπικό στα
Καταστήματα Κράτησης προσλαμβάνονται κατ΄επίσκεψη ιατροί διαφόρων
ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Καταστημάτων
Κράτησης παρέχει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους
κρατουμένους και στις οικογένειές τους.
Είναι αρμόδιο για την παροχή κοινωνικής συμπαράστασης.
Υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου προΐσταται του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας των Καταστημάτων Κράτησης.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητας
Κοινωνικής Εργασίας Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/94 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους
:
- Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος

- Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάση του οποίου
χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

Ε ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Τεχνικό προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης μεριμνά για την
τεχνική εκπαίδευση και εποπτεύει την εκτέλεση της εργασίας των κρατουμένων
Του Τμήματος Τεχνικού-Γεωργικού των Αγροτικών Καταστημάτων
Κράτησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας και σε περίπτωση
έλλειψης υπαλλήλων του κλάδου αυτού υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Τεχνολογίας Γεωπονίας.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος τμήματος
Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής, ή Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής
και Ζωικής Παραγωγής ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή
διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης))
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ειδικότητες : Φυτικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεως της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
- -Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δομικών Εργων
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου ή αντιστοίχου
κατά ειδικότητα πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ειδικότητες : Κλωστουφαντουργίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας
Οχημάτων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε

και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομωνύμου ή αντιστοίχου
κατά ειδικότητα πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος τμήματος
Ηλεκτρονικής ή αντίστοιχου κατά ειδικότητα πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της
ημεδαπής ‘η ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται :
- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Τμήματος Γραφιστικής ή αντίστοιχου κατά ειδικότητα πτυχίου ή διπλώματος
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Αδειας άσκησης επαγγέλματος
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ και χρήση σχεδιαστικών πακέτων.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους:
-Αδειας άσκησης επαγγέλματος
-Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ή απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου
τίτλου σχολών της αλλοδαπής βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
Ειδικότητες : Φυτικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Γεωργικών Μηχανημάτων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Αδειας άσκησης επαγγέλματος
-Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ή απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου
τίτλου σχολών της αλλοδαπής βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Ειδικότητες : α) Ηλεκτρολόγων
β) Υδραυλικών
γ) Ξυλουργικών Εργασιών
δ) Μαγείρων
ε) Οδηγών
στ) Τεχνικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Αδειας άσκησης επαγγέλματος
-Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ή απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου
τίτλου σχολών της αλλοδαπής βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Αδειας άσκησης επαγγέλματος
-Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ή απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου
τίτλου σχολών της αλλοδαπής βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
ΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
Εργο των Εγκληματολόγων στα Καταστήματα Κράτησης είναι η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας
της
σωφρονιστικής
και
μετασωφρονιστικής πολιτικής.
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου Νομικής,
ή
Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία της
ημεδαπής ή πτυχίου Εγκληματολογίας ΑΕΙ σχολών της αλλοδαπής (;)
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ασχολούνται με την
διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων των ψυχικών και πνευματικών
λειτουργιών των κρατουμένων ή διαταραχών της προσωπικότητάς τους
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
-Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
-Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάση του οποίου
χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:

-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ
της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, μιας από της
παρακάτω ειδικότητες :
- Κοινωνιολογίας
- Κοινωνικής Διοίκησης (;)
- Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΙΕΡΕΩΝ
Οι Ιερείς των Καταστημάτων Κράτησης είναι επιφορτισμένοι με τη
θρησκευτική, λατρευτική και ποιμαντική αγωγή των κρατουμένων.
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιερέων Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με επιλογή, μετά από πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
από το Μητροπολίτη της έδρας του Καταστήματος, από ιερείς κατόχους
οιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ ή Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής ή απόφοιτοι
τετάρτης τάξης Εκκλησιαστικού Λυκείου της ημεδαπής.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Οι υπάλληλοι του κλάδο Βιβλιοθηκονόμων είναι αρμόδιοι για την
οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών στα Καταστήματα Κράτησης
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Καταστημάτων Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ ή του ομώνυμου ή αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχίου ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητες : -Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Καταστημάτων
Κράτησης είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των πληροφορικών
συστημάτων που λειτουργούν στις σωφρονιστικές υπηρεσίες.
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Καταστημάτων
Κράτησης γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους ομώνυμου ή ταυτοσήμου κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων
τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με
πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής σε ειδικότητα
που ορίζεται κάθε φορά με τη προκήρυξη καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον
ετών στο αντικείμενο της θέσης.
Για το διορισμό στις ειδικότητες του ανωτέρω κλάδου επιπροσθέτως
απαιτείται να διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ
Λόγω της επικείμενης αναμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά στη
λειτουργία και στελέχωση των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων δεν
συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι σήμερα κλάδοι προσωπικού Ιδρυμάτων
Αγωγής Ανηλίκων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Εργο των Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων είναι :
α) Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών σχετικών με την οικογενειακή
και προσωπική κατάσταση των ανηλίκων οι οποίοι είτε κατηγορούνται ότι
διέπραξαν αδίκημα και παραπέμπονται σε δίκη είτε βρίσκονται σε ηθικό
κίνδυνο λόγω περιβάλλοντος ή της προσωπικότητάς τους είτε παρουσιάζουν
αντικοινωνική συμπεριφορά.
β) Η άσκηση επιμέλειας σε ανηλίκους στους οποίους έχει επιβληθεί το
μέτρο τούτο με δικαστική ή διοικητική απόφαση, και
γ) Η άσκηση επίβλεψης σε ανηλίκους των Ιδρυμάτων Αγωγής
Ανηλίκων που βρίσκονται σε δοκιμαστική άδεια ή έχουν απολυθεί υπό όρους
από τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων.
ΚΛΑΔΟΙ
- Κλάδος ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων
- Κλάδος ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων
Ειδικά τυπικά προσόντα ανά κλάδο :
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΏΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων
Δικαστηρίων Ανηλίκων γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες :
- Νομικής
- Κοινωνιολογίας
- Κοινωνικής Διοίκησης
- Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ειδίκευση Ψυχολογίας
- Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
- Ψυχολογίας
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
-Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων
Δικαστηρίων Ανηλίκων γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας,
μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας
- Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάση του οποίου
χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Εργο των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής είναι να επικουρούν και
εποπτεύουν αυτούς που :
α) καταδικάζονται με αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση
(άρθρο 104α ΠΚ)
β) καταδικάζονται σε ποινή που έχει μετατραπεί σε υποχρέωση
παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 82 ΠΚ)
γ) απολύονται υπό όρους (άρθρα 105επ. ΠΚ)
ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες :
- Νομικής
- Κοινωνιολογίας
- Κοινωνικής Διοίκησης
- Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ειδίκευση
Ψυχολογίας
- Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
- Ψυχολογίας
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής γίνεται με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας, μέσω ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος
ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται να
διαθέτετε :

- Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας
-Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Ρώσικης)
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Καταστημάτων Κράτησης καθορίζεται με την προκήρυξη είτε με τη διαδικασία
πινάκων προτεραιότητας είτε με τη διαδικασία γραπτού διαγωνισμού, μέσω
ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, από κατόχους :
- Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
- Πτυχίου Α΄ ή Β ΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης,
- Απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων : α) Διοικητικών Υπηρεσιών
– Γραμματέων, β) Οικονομίας,
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων : α) Υπαλλήλων
Λογιστηρίου, β) Υπαλλήλων Διοίκησης γ) Εμπορικών Επιχειρήσεων
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
- Αλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Για το διορισμό στον ανωτέρω κλάδο επιπροσθέτως απαιτείται:
- Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ

Πληροφορίες για διορισμούς στις ανωτέρω υπηρεσίες παρέχοντα στα
τηλέφωνα :
201–7756722, ή 201-7756868
για διορισμούς στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες
τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής
201-7489233 ή 201-7782314 ή 7756868
για διορισμούς στα Καταστήματα Κράτησης

Τις αποφάσεις-προκηρύξεις πλήρωσης των θέσεων μπορείτε να αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

