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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 

ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ 

ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΜΕΝΟΤ ΑΚΙΝΘΣΟΤ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ ΤΠ.ΠΟ.Α. ΣΘ ΤΜΒΟΛΘ ΣΩΝ ΟΔΩΝ 

ΔΘΜΘΣΡΟ, ΠΛΟΤΣΩΝΟ ΚΑΙ ΓΚΙΟΚΑ (Ο.Σ. 121) ΣΘΝ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΘ ΣΟΤ Ε 

ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΘ ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΤΡΘΜΑΣΩΝ» ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΘΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΘ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΘ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΩΝ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ 

 
 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1) Το άρκρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτζλεςθσ 

αρχαιολογικϊν ζργων, όπωσ ιςχφει. 
2) Το Ν.2190/1994 «Σφςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ 

κεμάτων διοίκθςθσ», αναλογικά και όπου δεν ρυκμίηεται με όρουσ τθσ παροφςασ.  
3) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοίκθτων οργάνων 
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

4) Το άρκρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με τθν επζκταςθ των εβδομαδιαίων ωρϊν 
εργαςίασ των μονίμων υπαλλιλων και του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των Ο.Τ.Α αϋ και βϋ βακμοφ και λοιπϊν Ν.Ρ.Δ.Δ. 
και όςων κατθγοριϊν προςωπικοφ υπθρεςιϊν και φορζων του δθμοςίου τομζα 
ακολουκοφν το ωράριο αυτϊν. 

5) Το άρκρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που 
αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 
2012-2015». 

Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 04/12/2020
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΔΟΥ/686549/487080/8754/2859
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6) Τισ διατάξεισ του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α/14.3.2012) «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων 
Ρολιτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου». 

7) Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.3.2014) «Διοικθτικζσ 
Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ. 

8) Τισ διατάξεισ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριςθ των μθ 
εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» 

9) Το άρκρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ Α’100): «Συλλογικι διαχείριςθ δικαιωμάτων 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων, χοριγθςθ πολυεδαφικϊν αδειϊν 
για επιγραμμικζσ χριςεισ μουςικϊν ζργων και άλλα κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ». 

10) Τα άρκρα 137 & 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.19) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και 
άλλεσ διατάξεισ». 

11) Το Ρ.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφοροφν το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου του Δθμοςίου». 

12) Το Ρ.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.07.2004) «υκμίςεισ για τουσ εργαηομζνουσ με 
ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα». 

13) Το Ρ.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 
Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ 
και Θρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ και του Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ 
Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.» 

14) Το Ρ.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04.3.2019) Μελζτθ και εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν ζργων. 
15) Το Ρ.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ».      
16) Το Ρ.Δ. 83/9.7.2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.19) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 
17) Το Ρ.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν 

και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων». 
18) Τθν υπ’ αρ. ΥΡΡΟΑ/ΓΥΡ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) Υ.Α. 

«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων προσ τουσ 
Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν και Ειδικϊν Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και ςτουσ 
Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Αναςτιλωςθσ, Μουςείων και Τεχνικϊν Ζργων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ».  

19) Τθν με αρικ. πρωτ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΘ0Χ-6ΥΗ) εγκφκλιο του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, περί 
«Κατάργθςθσ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων». 

20) Τθν υπ’ αρ.  ΕΔΕΡΟΛ/Β1/ΕΣΡΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ 
ΥΡΡΟΑ ζγκριςθσ τθσ 2θσ τροποποίθςθσ του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Αρχαιολογικϊν 
Ζργων που εκτελοφνται δι’ Αυτεπιςταςίασ. 
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21) Τθν υπ’ αρ. ΕΔΕΡΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΡΑ 2014-2020/685/29.06.20 Απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Ρολιτιςμοφ: «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Υποδείγματοσ Ρροκιρυξθσ πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ ΙΔΟΧ του Ραραρτιματοσ Θ’ του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Αρχαιολογικϊν 
Ζργων που εκτελοφνται με τθν μζκοδο τθσ Αυτεπιςταςίασ, κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 
ΣΤ’ Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Αρχαιολογικϊν Εργαςιϊν και Ερευνϊν ςε 
Συγχρθματοδοτοφμενα Τεχνικά Ζργα Τρίτων που εκτελοφνται δι’ Αυτεπιςταςίασ».  

22) Τθν υπ’ αρ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΑΔΑ/ΤΔΟΥ/24840/17130/315/90/17-01-2020 Συγκρότθςθ 
Επιτροπϊν …………γ1) αξιολόγθςθσ των υποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν πρόςλθψθσ του 
επί ςυμβάςει προςωπικοφ (Ρροςωπικοφ ΕΣΡΑ και Ρρογραμματικϊν Συμβάςεων) γ2) 
αξιολόγθςθσ των υποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν πρόςλθψθσ του επί ςυμβάςει 
προςωπικοφ ΑΣΕΡ, δ) αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν του επί ςυμβάςει 
προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ, ………., για τισ ανάγκεσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Δυτικισ 
Αττικισ για το ζτοσ 2020. 

23) Τθν από 23-09-2020 Ρρογραμματικι Σφμβαςθ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ τθσ 
Ρεριφζρειασ Αττικισ, του Διμου Ελευςίνασ και του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & 
Ακλθτιςμοφ, για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Εργαςίεσ Διαμόρφωςθσ του απαλλοτριωμζνου 
ακίνθτου ιδιοκτθςίασ ΥΡ.ΡΟ.Α. ςτθ ςυμβολι των οδϊν Διμθτροσ, Ρλοφτωνοσ και Γκιόκα 
(Ο.Τ. 121) ςτθν Ελευςίνα και μετατροπισ του ςε υπαίκρια ζκκεςθ λίκινων ευρθμάτων». 

24) Τθν υπ’ αρ.ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΑΜΕΕΡ/ΤΑΜΣ/576728/408666/6805/3706/13-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΕΔΤ4653Ρ4-ΧΚ4) Υ.Α. για τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του ζργου «Εργαςίεσ 
διαμόρφωςθσ του απαλλοτριωμζνου ακινιτου ιδιοκτθςίασ ΥΡ.ΡΟ.Α. ςτθ ςυμβολι 
των οδϊν Διμθτροσ, Ρλοφτωνοσ και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) ςτθν Ελευςίνα και μετατροπισ 
του ςε υπαίκρια ζκκεςθ λίκινων ευρθμάτων», απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία από 
τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ. 

25) Τθν αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΘΔ/ΤΔΡΣΕΙΔ/214529/9676/16772/16477/5253/13-05-2020 
Απόφαςθ ζγκριςθσ για τθν κίνθςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ενενιντα πζντε 
(95)ατόμων διαφόρων ειδικοτιτων, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου, διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν, ςε Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ. 

26) Τθν αρ. 587/25-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣ4ΩΒ-Β6) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 
Υποχρζωςθσ του Δθμάρχου Ελευςίνασ για τθν ζγκριςθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ 
ποςοφ 450.000,00 ευρϊ, για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του 
ΚΑΕ:00.6737.8019 του προχπολογιςμοφ του Διμου Ελευςίνασ για τα ζτθ 2020 και 2021, 
ςτο πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ (Α.Α.ΥΣ. 364-25-02-
2020). 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ 

Τθν πρόςλθψθ του παρακάτω επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ 

Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, ςτο πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ, του Διμου Ελευςίνασ και του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΕΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΑΡΑΛΛΟΤΙΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΘΤΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ ΥΡ.ΡΟ.Α. ΣΤΘ ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΘΜΘΤΟΣ, ΡΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΚΑ (Ο.Τ. 

121) ΣΤΘΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΡΑΙΘΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΥΘΜΑΤΩΝ» και 

ςυγκεκριμζνα των παρακάτω αναφερόμενων ανά ειδικότθτα, αρικμοφ ατόμων, διάρκεια 
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ςφμβαςθσ, ζδρα (βλ. ΡΙΝΑΚΑ) για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ 

μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ οχτϊ (8) μθνϊν (εφόςον υπάρχουν επαρκείσ πιςτϊςεισ) : 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΑΡΙΘΜΟΘΕΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΘΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΠΕ Μθχανικϊν ειδικότθτασ Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν  

1 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 

Ελευςίνασ 

ΣΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ με 
εμπειρία ςτθν διοικθτικι και οικονομικι 
διαχείριςθ ζργων χρθματοδοτοφμενων 
από προγράμματα τθσ Ε.Ε. ι 
αρχαιολογικϊν ζργων 

1 
Ζδρα ΕΦ.Α.Δ.Α. 

(Ρανόσ 61, Ακινα) 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ και να τθν υποβάλουν με τα 
ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά,  

α) είτε με θλεκτρονικό τρόπο, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθ 
διεφκυνςθ efada@culture.gr. Διευκρινίηεται ότι τα επιςυναπτόμενα αρχεία πρζπει να είναι 
αποκλειςτικά ςε μορφι pdf και θ αποςτολι τουσ να γίνεται ςυνολικά μζςω wetransfer.  

β)είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ 
διεφκυνςθ: Ρανόσ 16 Ακινα, 10555, απευκφνοντάσ τθν ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ  
Αττικισ υπόψθ Ευγ. Σκαρμοφτςου και Ελ. Αλβανοφ (τθλ. επικοινωνίασ 210 3213571) 

εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ 
καταχϊριςθσ ςτο διαδικτυακό κόμβο (ιςτοςελίδα) τθσ εφαρμογισ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΡ.ΡΟ.Α. (http://www.culture.gr) και τθσ ανάρτθςθσ τθσ 
ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Υπθρεςίασ (από Δευτζρα 07-12 -2020 ζωσ 
Παραςκευι 11-12-2020). 

Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων 
κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν 
αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων.  

Επιςθμαίνεται ότι, διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, επιτρζπεται μόνον μζχρι τθ λιξθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία (αρκ. 20 παρ. 7 του 
Ν.2738/1999). 

Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο 
κατθγορίασ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. Θ ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
προςωπικοφ ςε μία ι περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ 
ακφρωςθ όλων των αιτιςεων και αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω 
διαδικαςία. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 
Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει: 

Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ κράτουσ τθσ Ε.Ε. Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι 
ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε βακμό επαρκι 
για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ, απαιτείται Πιςτοποιθτικό 
Ελλθνομάκειασ (N.2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ: α) ΥΡΕΡΘ Ανδρζα Ραπανδρζου 37, Τ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210−3443384 και β) 
Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 459101, των κατωτζρω 
επιπζδων: 
 
Γ ι Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) Εκπαίδευςθσ μθ 
Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
Δ ι Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τθν Κατθγορία Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) Διοικθτικοφ 
Προςωπικοφ. 

1. Το ανωτζρω Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι 
ομογενείσ και αλλογενείσ, οι οποίοι παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει 
προγράμματα ι μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ εντόσ του οργανωμζνου ελλθνικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 

Επίςθσ αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 
Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 54006, τθλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορθγείται φςτερα από 
ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. Δεν 
απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριουσ 
Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ 
και από τα νθςιά Κμβρο και Τζνεδο. 

2. Να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 67 ετϊν. 
3. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ)  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ  ΠΕ-ΣΕ 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τισ κατθγορίεσ ΡΕ-ΤΕ νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ 
εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε 
κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ. 

Για τισ κατθγορίεσ ΡΕ-ΤΕ θ εμπειρία κα μοριοδοτείται μετά τθ λιψθ του ςχετικοφ τίτλου 
ςπουδϊν. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 
ΠΕ Πολιτικόσ – Μθχανικόσ  
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- Ρτυχίο ΑΕΙ τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΡ.  

- Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων, γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου και δ) ςχεδιαςτικοφ προγράμματοσ 
τφπου autocad. Ειδικότερα θ γνϊςθ του ςχεδιαςτικοφ προγράμματοσ αποδεικνφεται 
διαηευκτικά είτε με βεβαίωςθ από τθν οικεία ςχολι για τα αντίςτοιχα μακιματα, είτε με 
ecdlcad, είτε με βεβαίωςθ κακθκόντων από προθγοφμενεσ εργαςίεσ, ι με πιςτοποίθςθ 
από ιδιωτικοφσ φορείσ. 
 

- Αποδεδειγμζνθ Εμπειρία (τουλάχιςτον εξάμθνθ) ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ και τθ φφςθ του ζργου που αφορά ςε οργάνωςθ και διαχείριςθ 
εργοταξίου, οικοδομικά ζργα και μεταλλικζσ καταςκευζσ (αφορά το 60% των 
προκθρυςςόμενων κζςεων). 

ΣΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ με εμπειρία ςτθν διοικθτικι και οικονομικι διαχείριςθ ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από προγράμματα τθσ Ε.Ε. ι αρχαιολογικϊν ζργων 

- Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμιματοσ οικονομικισ κατεφκυνςθσ ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ, 
περιλαμβανομζνων και των πτυχίων Ρ.Σ.Ε. ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από το 
ΔΟΑΤΑΡ. 

- Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων,  γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου  

- Αποδεδειγμζνθ Εμπειρία (τουλάχιςτον εξάμθνθ) ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ και τθ φφςθ του ζργου (αφορά το 60% των προκθρυςςόμενων 
κζςεων). 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
Θ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ είναι θ προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 81 του Ν. 1958/1991 ςε 
ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. 24/2019 και το άρκρο 14 παρ. 2 περ. θ του Ν. 2190/1994, όπωσ 
ιςχφουν.  

Λόγω των υψθλϊν απαιτιςεων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για ζργα ζρευνασ, αναςτιλωςθσ, 
αποκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και διαμόρφωςθσ Μνθμείων Αρχαιολογικϊν χϊρων και των 
εκτελοφμενων Ζργων Μουςείων με επιςτθμονικό προςωπικό και με λοιπζσ ειδικότθτεσ,, κα 
εφαρμοςκοφν τα κριτιρια και θ αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ του άρκρου 18 του Ν. 2190/1994 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ειδικότερα οι υποψιφιοι που διακζτουν τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα, κατατάςςονται με 
φκίνουςα ςειρά μορίων, κατά ειδικότθτα, ςε δφο πίνακεσ (άνω των 6 μθνϊν εμπειρία - 60% 
και κάτω των 6 μθνϊν εμπειρία ι χωρίσ εμπειρία – 40%), με βάςθ τόςο τθν βακμολογία που 
ςυγκεντρϊνουν ςτα βακμολογοφμενα κριτιρια όςο και με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 Το 60% των προκθρυςςόμενων κζςεων, ξεχωριςτά για κάκε ειδικότθτα προςωπικοφ, 
κα καλυφκεί από υποψιφιουσ που ζχουν ςυναφι εμπειρία, τουλάχιςτον ζξι (6) 
μθνϊν, με τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ και το 40% κα καλυφκεί από υποψιφιουσ χωρίσ 
εμπειρία (6 μινεσ και κάτω).  
 

Για τισ προκθρυςςόμενεσ ειδικότθτεσ ιςχφει ότι:  
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 ςε περίπτωςθ που οι κζςεισ τθσ ποςόςτωςθσ 60% δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ 
με εξάμθνθ εμπειρία τότε οι υπολειπόμενεσ κζςεισ κα καλυφκοφν από υποψθφίουσ 
χωρίσ εμπειρία. 

 ςε περίπτωςθ που οι κζςεισ τθσ ποςόςτωςθσ 40% δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ 
χωρίσ εμπειρία τότε οι υπολειπόμενεσ κζςεισ κα καλυφκοφν από υποψθφίουσ με 
εμπειρία μεγαλφτερθ των ζξι (6) μθνϊν. 

 Για τθν κατανομι των προκθρυςςόμενων κζςεων λαμβάνεται υπόψθ ότι, για κλάςμα 
μιςισ μονάδασ και πάνω διατίκεται μια κζςθ ςτθν κατθγορία όςων ζχουν εμπειρία. 
 

 Επιςθμαίνεται ότι ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυνάφειασ των τίτλων ςπουδϊν και τθσ 
εμπειρίασ με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
Υπθρεςίασ που εκδίδει τθν προκιρυξθ.  
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
Για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ: 

1. Ο βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν, που απαιτείται ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ, 
βακμολογείται ωσ εξισ: οι μονάδεσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, υπολογιηόμενεσ ςε 
δεκάβακμθ κλίμακα με δφο δεκαδικά ψθφία, πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό 110.  

2. Διδακτορικό δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ: τετρακόςιεσ (400) 
μονάδεσ. 

3. Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο: διακόςιεσ (200) μονάδεσ. 
4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

κζςθσ: διακόςιεσ (200) μονάδεσ.  
5. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο: 

εκατό (100) μονάδεσ. 
6. Θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ βακμολογείται ωσ εξισ: 

Άριςτθ γνϊςθ - 70 μονάδεσ. 
Ρολφ καλι γνϊςθ – 50 μονάδεσ. 
Καλι γνϊςθ – 30 μονάδεσ.  

Για τον υποψιφιο που γνωρίηει περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ θ βακμολογία είναι 
ακροιςτικι.   
Η γνώςη ξζνησ γλώςςασ μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προςόν είτε όχι. 

7. Ο δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
κζςθσ των κατθγοριϊν ΡΕ και ΤΕ και τθσ αυτισ εκπαιδευτικισ βακμίδασ με τον τίτλο 
ςπουδϊν που απαιτείται ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ: εκατόν πενιντα (150) μονάδεσ. 

8. Θ ςυναφισ εμπειρία με τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ βακμολογείται με επτά (7) 
μονάδεσ ανά μινα και για ςυνολικι εμπειρία μζχρι 84 μινεσ. 
Αν ο υποψιφιοσ κατζχει δεφτερο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν, 
μοριοδοτείται κατά τριάντα τοισ εκατό (30%) των μορίων που προβλζπονται για τον 
αντίςτοιχο πρϊτο τίτλο. 
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ΙΟΒΑΘΜΙΑ 
Κατά τθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων, ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ 

που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο κριτιριο και, αν αυτζσ ςυμπίπτουν, αυτόσ που 

ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο και οφτω κακ’ εξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα 

τα κριτιρια και ςυμπίπτει πάλι θ βακμολογία, θ ςειρά μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με 

δθμόςια κλιρωςθ, θ οποία διενεργείται πριν τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν πινάκων. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

1. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν τουσ και των βακμολογοφμενων τίτλων 
τουσ, ςυγκεκριμζνα, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα ειδικά προςόντα 
όπωσ αναφζρονται και ςτθν παροφςα προκιρυξθ πρόςλθψθσ. Σε περίπτωςθ που οι τίτλοι 
ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

2. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ επιςυνάπτεται).  
4. Για τθν απόδειξθ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ: 

Για τουσ μιςκωτοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια 
τθσ αςφάλιςθσ και 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ 
εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ 
επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

Οι μιςκωτοί του δθμοςίου μποροφν, εναλλακτικά αντί τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ 
φορζα και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του 
δθμοςίου τομζα από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ, θ χρονικι διάρκεια, θ ειδικότθτα 
πρόςλθψθσ, το αντικείμενο απαςχόλθςθσ και ο αρικμόσ των θμερομιςκίων. 

 Οι μιςκωτοί του ιδιωτικοφ τομζα πρζπει να προςκομίςουν και βεβαίωςθ του 
εργοδότθ από τθν οποία να προκφπτει θ ειδικότθτα πρόςλθψθσ, θ χρονικι διάρκεια 
και το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ. Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ δεν υφίςταται 
πλζον, πρζπει να προςκομιςκεί οποιοδιποτε παραςτατικό (π.χ. ςφμβαςθ, αναγγελία 
πρόςλθψθσ) από το οποίο να προκφπτει θ ειδικότθτα πρόςλθψθσ, θ χρονικι διάρκεια 
και το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ.  

Οι μιςκωτοί του ιδιωτικοφ τομζα δφνανται να προςκομίςουν, αντί τθσ βεβαίωςθσ του 
ΙΚΑ-ΕΣΑΜ/ΕΦΚΑ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ, που να ζχει εκδοκεί 
αρμοδίωσ ι παλαιότερα εκδοκείςεσ καρτζλεσ ενςιμων του ΙΚΑ. 

 

Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ απαιτοφνται ακροιςτικά: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια 
τθσ αςφάλιςθσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίθςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα ςχετικά 
με το αντικείμενο τθσ εμπειρίασ.  
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 Υποβολι ςχετικϊν ςυμβάςεων και δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν που καλφπτουν 
επακριβϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ. Σε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςχετικϊν 
ςυμβάςεων, θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ πρζπει να προκφπτει από τα δελτία 
παροχισ υπθρεςιϊν.  

Στθν περίπτωςθ που θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου 
φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια 
τθσ εμπειρίασ. 

 

Παρατθριςεισ: 

 Οι υποψιφιοι αποδζχονται ότι τα αναγραφόμενα ςτθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ 
είναι αλθκι και ακριβι και ότι ςε περίπτωςθ διλωςθσ ψευδϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων θ 
Υπθρεςία κα προβεί ςε εφαρμογι όλων των κυρϊςεων που προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

 
 Θ Υπθρεςία δφναται να διαςταυρϊνει τθν αλικεια των αναγραφόμενων ςτισ υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ και ςε άλλα παραςτατικά ςτοιχεία μζςω ζγγραφθσ επικοινωνίασ με τισ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ, με εργοδότεσ και με άλλουσ φορείσ. 
 

ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ 
Σθσ αλλοδαπισ  
Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ 
πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν 
ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο 
ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο 
«Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράςεισ 
ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013, γίνονται δεκτζσ, 
εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν 
οποία μετζφραςε. 
θμειϊνεται ότι οι τίτλοι γλωςςομάκειασ ςτισ γλϊςςεσ αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι 
και ιςπανικι που πλθροφν τουσ όρουσ του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2002(Α’39) «Κακοριςμόσ 
των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα», γίνονται δεκτοί χωρίσ 
να απαιτείται μετάφραςι τουσ. 
Πλα τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ 
και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 
εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
Για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν 
αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ περί αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ 
(όπωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα του ΑΣΕΡ) 
Σθσ θμεδαπισ  
 Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και 

φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – 
πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

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

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΨΝ 
Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ επί των προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ ςτθν 
Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία, που λιγει μετά τθν 
πάροδο δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τουσ. Για τθν 
υποβολι τθσ ζνςταςθσ απαιτείται θ καταβολι παραβόλου ςτο Δθμόςιο Ταμείο είκοςι (20) 
ευρϊ που ζχει εκδοκεί από Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψιφιοσ πρζπει να 
αναγράψει τον κωδικό/αρικμό του παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο 
του θλεκτρονικοφ παραβόλου μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων.  

Οι ενςτάςεισ κα υποβάλλονται με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

α)  είτε με θλεκτρονικό τρόπο, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθ 
διεφκυνςθ efada@culture.gr το οποίο κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τθν ζνςταςθ του 
υποψθφίου (υπογεγραμμζνθ και ςκαναριςμζνθ) και το παράβολο. 

β) είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Ρανόσ 16 Ακινα, 
10555, απευκφνοντάσ τθν ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ  Αττικισ υπόψθ Ευγ. 
Σκαρμοφτςου (τθλ. επικοινωνίασ 210 3213571) 

Σε κάκε περίπτωςθ ςτθν υποβολι κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά θ ζνςταςθ του 
υποψθφίου υπογεγραμμζνθ (και ςκαναριςμζνθ για υποβολι με μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου) και το παράβολο. 

Το εμπρόκεςμο των ενςτάςεων για υποβολι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κρίνεται 
με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει το μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ των ενςτάςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο κρίνεται με 
βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του 
επιςυνάπτεται ςτθν ζνςταςθ των υποψθφίων. Οι υποψιφιοι που αποςτζλλουν τθν ζνςταςι 
τουσ ταχυδρομικά υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τθν Υπθρεςία για τθν αποςτολι τθσ με 
τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
ενςτάςεων. 

Οι ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων τθσ Τπθρεςίασ. Αν θ 
υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει δεκτι, τότε το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο. 
Σε περίπτωςθ δικαίωςθσ των ενςτάςεων ι μείωςθσ των μορίων των επιτυχόντων για 
οποιονδιποτε λόγο, θ αντικατάςταςθ των υποψθφίων γίνεται με τουσ πρϊτουσ επιλαχόντεσ 
κατά ςειρά μορίων ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία.  

ΠΡΟΒΑΗ Ε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΝΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
Ενθμερϊνονται οι υποψιφιοι ότι, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.17/2002 Απόφαςθ τθσ Αρχισ 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, θ Υπθρεςία κα παρζχει τθν δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ, προκειμζνου να αςκιςουν 
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τα δικαιϊματά τουσ, ςφμφωνα με τθν νόμιμθ διαδικαςία (ζγγραφθ αίτθςθ, τεκμθρίωςθ 
υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ). 

ΚΛΗΗ ΣΨΝ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
Θ κλιςθ από τθν Υπθρεςία των επιτυχόντων υποψθφίων κα γίνει εγγράφωσ με οποιοδιποτε 
πρόςφορο μζςο (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, ςυςτθμζνθ επιςτολι) αμζςωσ μετά τθν 
ανάρτθςθ των πινάκων μοριοδότθςθσ. 

Ο υποψιφιοσ από τθν πλευρά του πρζπει εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν λιψθ 
τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ να απαντιςει εγγράφωσ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, 
ςυςτθμζνθ επιςτολι) ςτθν Υπθρεςία ςχετικά με τθν αποδοχι ι μθ τθσ κζςθσ, άλλωσ κα 
κεωρείται ότι δεν τθν αποδζχεται. 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΦΨΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΗΥΘΕΝΣΑ 
Ρροςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ ι τθσ/των τυχόν 
παρατάςεϊσ/ϊν τθσ, δφνανται να αντικαταςτακοφν, εφόςον κρικεί αναγκαίο από τθν εξζλιξθ 
του υποζργου, με άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ 
ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν. Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται 
λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
Θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του εν λόγω προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου, κα είναι για 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, - και εφόςον 
κρικεί αναγκαίο από τθν εξζλιξθ του ζργου - με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ του ζργου και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ οχτϊ (8) μθνϊν. 
 
Θ απαςχόλθςθ κα είναι πενκιμερθ και δεν κα υπερβαίνει τισ 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 

Θ μιςκοδοςία των προςλαμβανομζνων κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Διμου Ελευςίνασ 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 587/25-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣ4ΩΒ-Β6) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του Διμου Ελευςίνασ φψουσ 450.000,00€, ςε βάροσ του ΚΑΕ: 
00.6737.8019 του προχπολογιςμοφ του Διμου Ελευςίνασ για τα ζτθ 2020 και 2021. 
 

Το αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου και το πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ κα αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία. 

Διευκρινίηεται ότι, ςε περίπτωςθ που κατά τθν διαδικαςία πρόςλθψθσ προκφψει κζμα το 
οποίο δεν καλφπτεται από τθν παροφςα ανακοίνωςθ, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να 
ανατρζξει και να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε διάταξθ, κανονιςμό κ.α. που είναι ςχετικι με 
το κζμα αυτό. 

Επιςθμαίνεται: ότι ςφμφωνα με τον νζο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
(ΕΕ) 2016/679 γνωςτό ωσ GDPR, που ετζκθ ςε εφαρμογι τον Μάιο 2018, κακιερϊνεται ενιαίο 
νομικό πλαίςιο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 
Για το λόγο αυτό, θ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ με τθν οικειοκελι 
υποβολι αίτθςθσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά προσ τον Φορζα, ςυνεπάγεται 
ςυναίνεςθ των υποψθφίων για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ 
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χαρακτιρα που τουσ αφοροφν, κακϊσ και για τθν αςφαλι διατιρθςι τουσ ςε αρχείο (φυςικό 
ι ψθφιακό) για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και για όςο χρόνο απαιτείται, προκειμζνου να 
ολοκλθρωκοφν οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ. Οι υποψιφιοι διατθροφν το δικαίωμα 
ανάκλθςθσ τθσ ςυναίνεςισ τουσ ανά πάςα ςτιγμι και κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ 
προσ το Φορζα. 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα τοιχοκολλθκεί ςτα γραφεία τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Δυτικισ 
Αττικισ και κα αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό κόμβο τθσ εφαρμογισ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΡ.ΡΟ.Α (http://www.culture.gr). 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελεί το Ειδικό Παράρτημα (Α1) 
Απόδειξησ Χειριςμού Η/Υ με ςιμανςθ ζκδοςθσ «17-09-2020» και το Ειδικό Παράρτημα 
(Α2)Απόδειξησ Γλωςςομάθειασ με ςιμανςθ ζκδοςθσ «22-09-2020». Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε όλα τα Παραρτιματα μζςω του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ 
(www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ ακόλουκθσ διαδρομισ: Κεντρικι ςελίδα  

Φορείσ  Ζντυπα-Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων Ορ. Χρόνου ΟΧ.  

 

 

Θ Διευκφντρια τθσ Εφορείασ 
         Χριςτίνα Μερκοφρθ 
  Αρχαιολόγοσ 
 
 
 
υνθμμζνα: 

1.Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ 
2.Υπεφκυνθ Διλωςθ 
3.Ειδικό Ραράρτθμα (Α1) Απόδειξθσ Χειριςμοφ Θ/Υ 
4.Ειδικό Ραράρτθμα (Α2) Απόδειξθσ Γλωςςομάκειασ 
 

 
Κοιν.: 

1. Γραφείο Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτιςμοφ 
3. Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ  
4. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
5. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
6. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθ 
7. Ρεριφζρεια Αττικισ, Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων και 

Επιτροπϊν –Γραμματεία Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Αττικισ, Λεωφ. Συγγροφ 15-
17117 43 Ακινα(ssona@patt.gov.gr) 

8. Διμοσ Ελευςίνασ, Χατηθδάκθ 41 και Διμθτροσ, Ελευςίνα(grdim@elefsina.gr) 
9. Ιςτοςελίδα ΥΡΡΟΑ (http://www.culture.gr) (Ανακοινϊςεισ- Ρροκθρφξεισ-Ρροκιρυξθ 

κζςεων ) 
10. Ιςτοςελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://www.diavgeia.gov.gr/f/YPPOA_NEW) 
11. Λογιςτιριο ΕΦΑΔΑ 
12. Ρρόεδροσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.culture.gr/
mailto:grdim@elefsina.gr
http://www.culture.gr/
https://www.diavgeia.gov.gr/f/YPPOA_NEW
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
ΠΡΟ: 
Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Aκλθτιςμοφ 
Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων & Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ 
Εφορεία Αρχαιοτιτων Δυτικισ Αττικισ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ρανόσ 16 Ακινα 
ΣΚ:  105 55 

………………….20….  
Αρ. Πρωτ……………. 

 
ΑΙΣΘΘ - ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

Τποψθφίου για πρόςλθψθ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου, οριςμζνου χρόνου, κατ’ άρκρο 18 του 
Ν 2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ΡΟΚΘΥΞΘ       …/20…. 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ΥΕ) 

        

Επιλογι κζςθσ απαςχόλθςθσ 
(περιοχι) 

        

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ:  (κεφαλ.)   

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ ΡΑΤΕΑ: 
(κεφαλ.) 

  

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ ΜΘΤΕΑΣ: 
(κεφαλ.) 

  

ΑΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:  

ΘΜΕΟΜ. ΕΚΔΟΣΘΣ:   

ΑΦΜ:     

Δ.Ο.Υ                                                                           

Α.Μ.Κ.Α.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:                                                                     

ΑΙΘΜΟΣ:   

ΡΟΛΘ:                                                                      

Τ.Κ:  
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ΝΟΜΟΣ:                                                                  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ: α)   β)   

E-MAIL:   

Α. Σίτλοι πουδϊν 

α/α Τίτλοσ Κδρυμα Βαθμόσ Ζτοσ κτήςησ 

Α1         

Α2         

Β. Μεταπτυχιακοί Σίτλοι 

α/α Κδρυμα 
Ζτοσ 

κτήςησ 
Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Β1       

Β2       

Γ. Διδακτορικοί Σίτλοι 

α/α Κδρυμα 
Ζτοσ 

κτήςησ 
Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Γ1       

Δ. Εμπειρία 

α/α Από Ζωσ 
Μήνεσ  

απαςχόληςη
σ 

Φορζασ/Εργοδ
ότησ 

Ειδικότητα - 
Καθήκοντα  
(ςυνοπτικά) 

Δ1           

Δ2           

Δ3           

Δ4           
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Ε. Γλωςςομάκεια 

 

α/α Γλώςςα Επίπεδο Τίτλοσ πιςτοποιητικοφ 
Φορζασ που το 

εξζδωςε 

Ε1         

Ε2         

Ε3         

Σ. Γνϊςθ χριςθσ Θ/Τ 

ΣΤ1   

ΣΤ2   

Η. Κοινωνικά κριτιρια (για κζςεισ ΤΕ) 

Χρόνοσ ανεργίασ  
(αρικμόσ μθνϊν) 

  
Τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ  

(ναι/όχι) 
  

Ανιλικα τζκνα 
(αρικμόσ ανιλικων τζκνων) 

  
Θλικία του υποψθφίου 

(ζωσ 24 ετϊν/24-30 ετϊν/άνω 
των 30 ετϊν) 

  

υνθμμζνα: 

1   

2   

3   

4   

5   

      

Ο/Θ υποψιφι…. 
 

(Υπογραφι) 

Θμερομθνία  
 

…………………………………….. 
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Δ. Εμπειρία 

α/α Από Ζωσ 
Μήνεσ  

απαςχόληςησ 
Φορζασ/Εργοδότησ 

Ειδικότητα  
Καθήκοντα  
(ςυνοπτικά) 

Δ5           

Δ6           

Δ7           

Δ8           

Δ9      

Δ10      

Δ11      

Δ12      

Δ13      

Δ14      

Δ15      

Δ16      

Δ17      

Δ18      

Δ19      

Δ20      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

                                                           
1
Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ 

2
Αναγράφεται ολογράφωσ. 

3
 «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 

άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 

ΡΟΣ
1
: 

 

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ
2)

:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ.  
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 3, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δθλϊνω ότι: 

 Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ  είναι ακριβι και αλθκι και κατζχω όλα τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ, όπωσ αυτά 
αναφζρονται ςτθν ανακοίνωςθ και αναγράφονται ςτθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ 
ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986. 

 Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι δεν ζχω  κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με το 
οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιοσ:  
α) ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, 
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, 
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ,  
β) είναι υπόδικοσ και ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω 
και αν το αδίκθμα παραγράφθκε,  
γ) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι,  
δ) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ 

 Αποδζχομαι και ςυναινϊ για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ 

των πινάκων κατάταξθσ και εν ςυνεχεία για τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδικτυακό κόμβο τθσ εφαρμογισ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΥΡ.ΡΟ.Α. 

 
Θμερομθνία:      ……….20…… 

                                                                                                                                                                      Ο – Θ Δθλ. 
 

          (Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 
ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ(Α1) 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τπνπ εθδίδνληαη από 

θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ 

θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξώελ Οξγαληζκό 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην 

ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ 

ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία 

πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 

121929/Ζ/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 

 

α) ECDLEιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έωο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 

απόθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. 

Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

β) VellumGlobalEducationalServicesS.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Δ.) (22.2.2006), ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ θαηVellumGlobalEducationalServices(ΓΠ 

35945/28.7.2017απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ & 

ΙΑ Δ.Δ.)  (22.2.2006) 

δ) ΗCTHellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICTEurope (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο 

ΙCTHellas Α.Δ.) 

ε)  ΚΔΤ-CERT (ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006) 

ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

Α.Δ.) (17.5.2006) θαη  

δ)  ISKILLSA.E. (ISKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ)  

(14.9.2007)  
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ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOSTRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - 

TELEFOSCERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο 

ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOSTRAINING  ΔΠΔ) ή ΗΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ 

(ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ 

ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί 

κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOSCERT ΔΠΔ) 

ζ) DIPLOMA (ΦΟΡΔΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 

η) GLOBALCERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ) 

(10.4.2014). 

ηα)

 UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΔΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑ

ΝΘΡΧΠΙΝΟΤΓΤΝΑΜΙΚΟΤ)(21.01.2015) 

ηβ) ACTA-INFOTESTΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗΔ.Δ. (ΓΠ 54083/16.7.2015 

απόθαζεηνπΔΟΠΠΔΠ) 

ηγ)  PROCERT Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΠ/20516/4.5.2018 

απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηδ)  Διιεληθό Ηλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΗΚΔ «ΔΛ.ΗΝ.Π.» (ΓΠ/38566/3.9.2018 

απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηε)  EXAMSCERTIKE «EXAMSCERT» (ΓΠ/56579/26.10.2018 απόθαζεηνπΔΟΠΠΔΠ) 

ηζη) ESOLEXAMSA.E. «ESOLEXAMS» (ΓΠ/60239/05.12.2019 απόθαζεηνπΔΟΠΠΔΠ) 

ηδ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΗΣΗΛΚΑ–Κ. 

ΠΡΗΣΑ ΗΚΔ Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»  

(ΓΠ/2997/17.02.2020 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηε)  «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

(ΓΠ/30357/03.08.2020 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλωηέξω θνξείο είλαη ηα εμήο: 

 

α) ECDLEιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

•ECDLCoreCertificate 

     • ECDLStartCertificate 

     • ECDLProgressCertificate 

• ECDLProfileCertificate 

• ECDLProfileCertificate(Office Essentials/ΒαζηθέοΓεμηόηεηεοΤπνινγηζηή) 

     • PeopleCertComputerSkillsLevel 1 
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β)VellumGlobalEducationalServices S.A. 

     •Cambridge International Diploma in IT Skills 

     • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

•Vellum Diploma in IT Skills 

• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

• Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level 

 

 

γ) Infotest 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist (MOS) 

     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 

• InfotestCertifiedBasicUser (ICBU)  

• InfotestMicrosoftCertifiedApplicationSpecialist. 

 

δ) ΗCTHellasΑ.Δ. ήICTEurope 

     • ICT Intermediate A 

     • ICT Intermediate B 

     • ICT Intermediate C 

 

ε) ΚΔΤ-CERT 

     • Key Cert IT Basic 

     • Key Cert IT Initial 

 

ζη) ACTAΑ.Δ. 

     • CertifiedComputerUser (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT 

 

δ) ISKILLSA.E. 

    • BasicI.T. Standard 

• BasicI.T. Thematic 
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    • Basic I.T. Core  

 

ε)ΣΔΛΔΦΩΣΡΔΗΝΗΝ -TELEFOS TRAINING  ΔΠΔήΣΔΛΔΦΩΔΡΣ - TELEFOS 

CERT ΔΠΔ 

ήΗΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ 

    • BasicSkillsήInfocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) 

• BasicήInfocertBasic (25.6.2008 αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) 

• Integration SkillsήInfocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) 

• Infocert Unities 

 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 • BasicOffice 

 • Business Office 

 

η) GLOBALCERTΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤΑΝΩΝΤΜΖΔΣΑΗΡΔΗΑ 

<<GLOBALCERT>> 

Global Intermediate  

    •Global Intermediate A 

    •Global Intermediate B 

•Global Intermediate C 

• Global  Basic Office  

    • Global  Advanced Plus 

• Global Intermediate Express 

• Global Office Expert 

 

ηα) UNICERT UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS - 

ΦΟΡΔΑΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

•UnicertPrimary 

• Unicert Primary Γηαζεκαηηθό 

• Unicert Advanced Plus 
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Ηβ)ACTA-INFOTESTΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗΔ.Δ 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist  

     •Infotest Certified Basic User   

• MicrosoftCertifiedApplicationSpecialist 

 

ηγ) PROCERTΗδηωηηθήΚεθαιαηνπρηθήΔηαηξεία «PROCERT» 

     PRO-CertITUser 

 

ηδ) Διιεληθό Ηλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΗΚΔ «ΔΛ.ΗΝ.Π.» 

     Πιεξνθνξηθήο/CertifiedComputerUser 

 

ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERTBASIC 

EXAMS CERT BASIC MS 

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 

 

ηζη)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  

STANDARD COMPUTER SKILLS 

STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 

EXCELLENT COMPUTER SKILLS 

 

ηδ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  

EQcert BASIC  

EQcert BASIC - LV1 

EQcert BASIC - LV2 
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ηε)   UCERT  

STANDARD OFFICE USER 

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL) 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο 

νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη 

αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίωζε ηνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ 

εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα 

πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο (α έωο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ 

εμήο νλνκαζία: 

α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία 

Vellum Global Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξείαInfotest (πξώελ TECHNOPLUS) 

θαη 

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξείαΙCT Hellas 

Α.Δ.). 

Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά 

Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο.  

 

«Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., 

από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη 

ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο 

Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ 

ηξηώλ ελνηήηωλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) 

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.(ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, 

<<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). 
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δηάξθεηαο(παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189Α‟ /10-9-2014) όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 

 

 

Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ 

ρνξεγνύληαη από θνξείο ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

 

Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξωλ, θάξηεο δεμηνηήηωλ θ.ιπ.) 

δελ γίλνληαη  δεθηά. 

 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη 

Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη 

ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4)ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά 

ή θαη‟ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα (4) 

απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απόθηεζεο ηίηινπ 

ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  

 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κόλν 

βεβαηώζεηοηκεκάηωλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ 

επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία 

καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ 

θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο 

ινηπέο πξνϋπνζέζεηο εγθπξόηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ 

ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη 

βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε 

ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεωλ θαη β) βάζεωλ 

δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη κεπηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ 

Η/Τπνπ εθδίδνληαη από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), 

εθόζνλ ζ‟ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα. 
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Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεωλ θαη ε) 

βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ, θαη κε ηίηινπο 

ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ, όπωο απηνί αλαθέξνληαη 

παξαθάηω: 

 

 

ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ), ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Ζ ΓΝΩΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ  

(όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Δ. 50/2001 όπωο ηζρύεη) 

 

Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Πιεξνθνξηθήο    

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    

- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ    

- Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     

- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ  

- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    

- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ    

- Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    

- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   

- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ   

- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ   

- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ 

- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή 

- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 
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- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Τ 

- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  

- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  

- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο  
- Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
- Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
- Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο, Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ 
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-    Πιεξνθνξηθήο  

-    Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ    

-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  

- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    

- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   

- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  

- Σειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)    

- Δπηρεηξεκαηηθνύ  ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 

- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   

-   Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  

-   Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  

-   Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ  Σ.Δ.  

-   Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 

-   Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο 
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ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 

    Πιεξνθνξηθήο, ή  

-   Πηπρίν Α‟ ή Β‟ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  

i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, 

ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ  

     πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή 

-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  

i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 

ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

     Λπθείνπ, ή  

iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 

ή 

- Απνιπηήξηνο ηίηινο ΔΠΑ.Λ. ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σερλνινγηθώλ 
Δθαξκνγώλ, ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ, ηνπ ηνκέα 
Πιεξνθνξηθήο,  
ή 

- Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο Σερληηώλ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ 
Τπνινγηζηώλ 

ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΓΛΨΟΜΑΘΕΙΑ  
 

22-9-2020 

 

     ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) 

          ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ 

 

 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 

 

 Η γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 

Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 

185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

 

 

α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

     ή 

 

β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

 

             ή 

 

γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ (παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από 

ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο 

νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Εάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ 
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νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο  ηεο ρώξαο ζηελ 

Ειιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη 

δελ έρνπλ ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο 

ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία 

ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο 

θνξείο, βεβαησηηθώλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ 

γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπΠαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 

 

   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπΠαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηαπηζηνπνηεηηθάπνπέρνπλεθδνζείέσοθαη 19/11/2019) 

 

• BUSINESSENGLISHCERTIFICATEHIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

 

• CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 200-210 

. 

• INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 

απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήην CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH – TheBritishCouncil – 

IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaκεβαζκνινγίααπό 8,5 θαηάλσ. 

 

• ECPE- CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHηνπΠαλεπηζηεκίνπMICHIGAN (ENGLISH 

LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLAή  Michigan 

Language Assessment.) 
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπEDEXCEL, 

ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 

ηνπEDEXCELήEDEXCELLEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

ηνπTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening)-MASTERY- θαηCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(Spoken) -MASTERY- 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο) ήCITY & GUILDS CERTIFICATE 

IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-θαηCITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONALSPOKEN ESOL -MASTERY- 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο). 

 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ήPEARSON EDI Level 

3 Certificate in ESOL International (CEF C2)ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2) 

. 

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κεβαζκό 

«Distinction” ή “Credit”).  

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 

level C2) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF 

C2. 

 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 

Awards). 

. 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
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•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, 

Speaking).  

 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2)  

 

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) θαηC2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery 

C2) (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο) 

 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•  CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHηνπΠαλεπηζηεκίνπCAMBRIDGE ήηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 180-199 

 

• FIRSTCERTIFICATEINENGLISHηνπCAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-

190 

 

•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπΠαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηαπηζηνπνηεηηθάπνπέρνπλεθδνζείέσοθαη 19/11/2019) 

 

. 

•INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 

απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήην CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH  – TheBritishCouncil – 

IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaκεβαζκνινγίααπό 7 έσο 8. 
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• BUSINESSENGLISHCERTIFICATE – HIGHER 

(BECHIGHER)απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήην 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ήBUSINESSENGLISHCERTIFICATEHIGHER ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

 

• BUSINESSENGLISHCERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 180-190 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπEDEXCEL 

ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 

ηνπEDEXCELήEDEXCELLEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATEDSKILLSINENGLISHISE IIIηνπTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

•CITY&GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writingandlistening)  - 

EXPERT- θαηCITY&GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) - 

EXPERT- (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοπνιύθαιήογλώζεο) 

ήCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL -EXPERT- 

θαηCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - EXPERT - 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοπνιύθαιήογλώζεο). 

 

• ADVANCEDLEVELCERTIFICATEINENGLISH (ALCE) ηνπHELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 

(Manchester, ΝΗ- USA) θαηηεοΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗΔΝΧΔΧ. 

 

• ΣΔSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγίααπό 785 έσο 

900 ηνπEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ήPEARSON EDI Level 

2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C1) 

.  

 

•  PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κεβαζκό 

«Distinction” ή “Credit”).  
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent 

level C1) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  

. 

 

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ήTest of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 

Awards). 

 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 

Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγίααπό 91 έσο 

99 ηνπ CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)ήηνπ MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENT. 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγίααπό 190 

έσο 240 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLAή 

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγίααπό 64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 

 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 

International (Classic C1)  

 

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(Expert C1) θαηC1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert 

C1) (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοπνιύθαιήογλώζεο). 

 

ΑΔΑ: ΨΟΝΡ4653Π4-ΨΞΜ



   

 

•Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 

 
 
 (γ) Καιήγλώζε (Β2) :  
 

•FIRSTCERTIFICATEINENGLISHηνπΠαλεπηζηεκίνπCAMBRIDGE ήηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή FIRSTCERTIFICATEINENGLISHηνπCAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-179. 

 

• CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 160-179 

 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπΠαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηαπηζηνπνηεηηθάπνπέρνπλεθδνζείέσοθαη 19/11/2019) 

. 

• INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 

απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήην CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH – TheBritishCouncil – 

IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaκεβαζκνινγίααπό 5,5  έσο 6,5. 

 

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATE – VANTAGE 

(BECVANTAGE)απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήην 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ήBUSINESSENGLISHCERTIFICATEVANTAGE ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

 

• BUSINESSENGLISHCERTIFICATEPRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 160-170 

 

•PRELIMINARYENGLISHTESTηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-

170 

 

 

• (ECCE)- CERTIFICATEOFCOMPETENCYINENGLISHηνπΠαλεπηζηεκίνπMICHIGAN (ENGLISH 

LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLAή Michigan 

Language Assessment.) 

. 

 

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

ηνπEDEXCEL ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 
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COMMUNICATION- ηνπEDEXCELήEDEXCELLEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 

•CERTIFICATE IN INTEGRATEDSKILLSINENGLISHISE IIηνπTRINITYCOLLEGELONDON. 

 

•CITY&GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writingandlistening) -

COMMUNICATOR- θαηCITY&GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL 

(Spoken) -COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοθαιήογλώζεο) 

ήCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL - COMMUNICATOR - 

θαηCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - COMMUNICATOR  - 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοθαιήογλώζεο). 

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) ηνπ Hellenic American 

University (Nashua, New Hampshire, USA) 

 

•TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγίααπό 505 έσο 

780 ηνπEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ήPEARSON EDI Level 

1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFRB2) 

. 

 

•PEARSONLCCIEFBLEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κεβαζκό 

«Distinction” ή “Credit. 

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 

level B2) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
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•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF 

B2. 

 

• Test of Interactive English, B2 + Level(ACELS)  

. 

• Test of Interactive English, B2 Level(ACELS) ήTest of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, 

Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγίααπό 80 έσο 

90 ηνπ CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ήηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγίααπό 157 

έσο 189 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLAή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγίααπό 53 έσο 63 ηνπ Michigan Language Assessment 

 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ήGA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2) 

 

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) θαηΒ2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  

(Communicator B2) (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοθαιήογλώζεο). 

 

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
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(δ) Μέηξηαγλώζε (Β1) : 

 

 •PRELIMINARYENGLISHTEST (PET) ηνπΠαλεπηζηεκίνπCAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARYENGLISHTESTηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 

 

• FIRSTCERTIFICATEINENGLISHηνπCAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-

159. 

 

• KEY ENGLISHTEST ηνπCAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 

 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπΠαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ήηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηαπηζηνπνηεηηθάπνπέρνπλεθδνζείέσοθαη 19/11/2019) 

 

• INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM 

(IELTS)απόηνUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) –The British Council-

IDP Education Australia κεβαζκνινγίααπό 4  έσο 5. 

 

• BUSINESSENGLISHCERTIFICATE - PRELIMINARY (BECPRELIMINARY) 

(UNIVERSITYOFCAMBRIDGELOCALEXAMINATIONSSYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ήBUSINESSENGLISHCERTIFICATEPRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 

 

• BUSINESSENGLISHCERTIFICATEVANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 140-159 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπEDEXCEL 

ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- 

ηνπEDEXCELήEDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) 

(CEF B1) 

 

 

• CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIηνπTRINITYCOLLEGELONDON . 

 

•CITY&GUILDSENTRY LEVELCERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, 

writingandlistening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- θαηCITY&GUILDSENTRY 

LEVELCERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοκέηξηαογλώζεο) 

ήCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL - ACHIEVER - 
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θαηCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL -ACHIEVER- 

(πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοκέηξηαογλώζεο). 

 

• BASICCOMMUNICATIONCERTIFICATEINENGLISH. 

 

• TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγίααπό 405 έσο 

500 ηνπEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή 

PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 

. 

 

• PEARSONLCCIEFBLEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κεβαζκό 

«Distinction” ή “Credit”). 

 

•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework 

equivalent level B1) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 

 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level 

B1). 

 

• Test of Interactive English, B1 + Level(ACELS)  

 

• Test of Interactive English, B1 Level(ACELS) ήTest of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse 

Awards). 

 

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 

 

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Δλόηεηεο: Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  
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• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγίααπό 67 έσο 

79 ηνπ CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTSήηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγίααπό 120 

έσο 156 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA  ή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγίααπό 40 έσο 52 ηνπ Michigan Language Assessment 

 

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 

 

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ήGA Entry Level 1 

Certificate in ESOL International (Classic B1) 

 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, 

Writing) (Achiever B1)  θαηΒ1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 

3) (Speaking)  (Achiever B1)  (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοκέηξηαογλώζεο). 

 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(CEFR B1) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1 

 

 

Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ηωλ αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε 

ηεο γλώζεο  ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  

 

(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή  

 

ή  

 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε 

κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη 

απνδεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο 

γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 
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Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

 

Η γλώζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  

κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• Γίπισκα ALLIANCEFRANCAISE. 

 

• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTIONLETTRES ή  DALFC2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξηην 1999 

νηίηινοηνπδηπιώκαηνοήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-

Sorbonne Universite. 

 

• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-

Sorbonne Universite. 

. 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesηνπInstitutSuperieurdesLanguesVivantes (ISLV),        

Departementdefrancais, ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΛηέγεο – ΔπίπεδνC2 

 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNELηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
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• DIPLOMED‟ „ETUDESSUPERIEURES (DES) (ρνξεγείηνκέρξηην 1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην 

Διιάδνο. 

 

• DELF 2
ND

DEGRE (UNITESA5 ETA6) ή  DALF C1ΓαιιηθόΤπνπξγείνΠαηδείαο -CIEP. 

. 

 

• CERTIFICATPRATIQUEDELANGUEFRANCAISESORBONNEIή (Paris-Sorbonne C1) Paris-

Sorbonne Universite. 

. 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesηνπInstitutSuperieurdesLanguesVivantes (ISLV),    

Departementdefrancais, ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΛηέγεο – ΔπίπεδνC1 

 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNELηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DELF 1ERDEGRΔ  (UNITESA1, A2, A3, A4) ήDELFB2ΓαιιηθόΤπνπξγείνΠαηδείαο -CIEP. 

. 

. 

 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ηννπνίνρνξεγείηνκέρξηην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην 

Διιάδνο. 

.  

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 

. 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesηνπInstitutSuperieurdesLanguesVivantes (ISLV),    

Departementdefrancais, ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΛηέγεο – ΔπίπεδνΒ2 

 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIALηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

ΑΔΑ: ΨΟΝΡ4653Π4-ΨΞΜ



   

 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 

• DELFB1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-

Sorbonne Universite. 

. 

 

•CertificatdecompetenceslinguistiquesηνπInstitutSuperieurdesLanguesVivantes (ISLV), 

Departementdefrancais, ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΛηέγεο – ΔπίπεδνΒ1 

 

•  CERTIFICATV.B.L.T. NIVEAUSURVIEηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΓελεύεο.  

 

εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, 

απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 

 

       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

 

Η γλώζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• Goethe-Zertifikat C2: GroßesDeutschesSprachdiplom (Δλόηεηεο:Lesen, Hören,  

Schreiben, Sprechen)ηνπΗλζηηηνύηνπGoethe. 

 

 ΠηζηνπνηεηηθόGROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), ηνπΠαλεπηζηεκίνπLudwig-
MaximilianηνπΜνλάρνπθαηηνπΙλζηηηνύηνπGoethe(κέρξη 31-12-2011) 
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• KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), ηνπΠαλεπηζηεκίνπLudwig-

MaximilianηνπΜνλάρνπθαηηνπΙλζηηηνύηνπGoethe(κέρξη 31-12-2011) 

 

• ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπΙλζηηηνύηνπGoethe(κέρξη 31-12-2011) 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2.(Δλόηεηεο:Lesen, Hören, 

Schreiben, Sprechen) 

 

•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBENηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο.  

 

 

(β)Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  GOETHE – ZERTIFIKATC1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

• ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπΙλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη 

31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

C1.Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΔΝΟΣΗΣΑ 

1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 

 

 . 

 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBENηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  

κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
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• GOETHE – ZERTIFIKAT B2(Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) ηνπΙλζηηηνύηνπ 

Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB)ηνπΙλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH(κέρξη 

31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

Β2.Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΔΝΟΣΗΣΑ 

1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 

 

. 

  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBENηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο.  

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

 

 Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 

• Goethe-ZertifikatB1 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  

Goethe. 

 

• ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-7-2013). 

 

• ZERTIFIKATDEUTSCHALSFREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1-1-2000 

(ζηελ Διιάδα από ηνλ Μάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD). 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (κέρξη  

31/12/2013). Από 1/1/2014ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

B1)(Δλόηεηεο:Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 

 

 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBENηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΓελεύεο. 
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Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 

 

ΗγλώζεηεοΗηαιηθήογιώζζαο(άξηζηεΓ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη, 

σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπΙηαιηθνύΜνξθσηηθνύΙλζηηηνύηνπΑζελώλ) 

• DIPLOMADITRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) 

ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΠεξνύληδηα. 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALEηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ήP.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 

 

(β)Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• DIPLOMADILINGUAITALIANA( ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζήλαο έωο ηνλ 

Ηνύλην 2014) 

 

•DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA 

 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) 

ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΠεξνύληδηα. 
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• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOOPERATIVOηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

• ΠηζηνπνίεζεP.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 

 

(γ)Καιή γλώζε (Β2) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 3 (CELI 3) 

ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΠεξνύληδηα. 

 

• DIPLOMADILINGUAITALIANA . 

 

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOSOCIALLEηνπΠαλεπηζηεκίνπΓελεύεο. 

 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έωο ην 2003).  

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) 

ηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΠεξνύληδηα. 

 

• DIPLOMAINTERMEDIO DILINGUAITALIANA  

 

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOSUPRAWIVENZAηνπΠαλεπηζηεκίνπηεοΓελεύεο. 

 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1. 

 

 

εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Ιηαιηθό 

Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην (Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, 
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απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-

Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 

 

 

Δ)  ΗΠΑΝΗΚΑ 

 

Η γλώζε ηεο Ηζπαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 

• DIPLOMADELESUPERIORDEESPANOL (DELE) (κέρξηην 2002)  

 

• DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELSUPERIOR)-(DELE) (κέρξηην 

2008)  

 

• DIPLOMADEESPANOL- NIVELC2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

• CERTIFICADOSUPERIORE.O.I. (ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS (από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

(β)Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• DIPLOMADEESPANOL-NIVELC1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 
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(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) 

(από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

ηεο Ιζπαλίαο) 

 

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

(κέρξη ην 2008), (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ 

θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

• DIPLOMADEESPANOL-NIVELB2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Ν.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICADOINICIALDEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (DELE) (κέρξηην 2002) 

(απόηνΙλζηηηνύηνCervantesεμνλόκαηνοηνπΤπνπξγείνπΠαηδείαο , 

ΠνιηηηζκνύθαηΑζιεηηζκνύηεοΙζπαλίαο)  

 

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (κέρξηην 

2008), (απόηνΙλζηηηνύηνCervantesεμνλόκαηνοηνπΤπνπξγείνπΠαηδείαο , 

ΠνιηηηζκνύθαηΑζιεηηζκνύηεοΙζπαλίαο)  

. 

•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  

 

 

 

               Σ) ΡΩΗΚΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΟΝΡ4653Π4-ΨΞΜ



   

 

Η γλώζε ηεο Ρωζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВϏРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΠΟΤΚΙΝΑΘΗΝΧΝ).  

 

(β)Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 

 • СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙТРЕТИЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
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 • PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ). 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙВТОРОЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

•PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙУРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΠΟΤΚΗΝΑΘΖΝΩΝ). 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙПЕРВЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ ηνπ  

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• 

СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯЗ

ЫКУησλΟκνζπνλδηαθώλθξαηηθώληδξπκάησλαλώηαηεοεθπαίδεπζεοηεοΡσζηθήοΟκνζπνλδίαο, 

«ΚξαηηθνύΙλζηηηνύηνπηεοξσζηθήογιώζζαοΑ..Πνύζθηλ», 

«ΚξαηηθνύΠαλεπηζηεκίνπηεοΜόζραοΜ.Β.Λνκνλόζνβ», 

«ΡσζηθνύΠαλεπηζηεκίνπηεοΦηιίαοησλΛαώλ», «ΚξαηηθνύΠαλεπηζηεκίνπηεοΑγίαοΠεηξνύπνιεο», 

«ΚξαηηθνύΠαλεπηζηεκίνπηεοΣηνπκέλ»  επηπέδνπВ1/ТРКИ-1 

(ПЕРВЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙУРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΠΟΤΚΙΝΑΘΗΝΧΝ).  
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Η γλώζε ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, 
επίζεο κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ 
Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ΄. 

 

 

Ε) ΑΡΑΒΗΚΑ ΄(άξζξν 33 ηνπ λ.4521/2018-ΦΔΚ 38 Α΄) 

 

Η γλώζε ηεο Αξαβηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2/Β2 θαη κέηξηα B1/Β1) 

απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 ηνπΠαλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

(β)Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 ηνπΠαλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

(γ) Καιήγλώζε (Β2) :  

 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 ηνπΠαλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

(δ) Μέηξηαγλώζε (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 ηνπΠαλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

Η γλώζε ηεο αξαβηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, 
επίζεο κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ 
Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ΄. 
Ζ) Η γλώζε ηεο αιβαληθήο, βνπιγαξηθήο, ξνπκαληθήο, ζεξβηθήο θαη ηνπξθηθήο γιώζζαο (άξηζηε 

Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, 
πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο 
(άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. 
Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα, πιελ ηωλ ηίηιωλ γιωζζνκάζεηαο ζηηο γιώζζεο αγγιηθή, γαιιηθή, 
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γεξκαληθή, ηηαιηθή θαη ηζπαληθή πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ παξάξηεκα, νη νπνίνη γίλνληαη 

δεθηνί ρωξίο λα απαηηείηαη κεηάθξαζή ηνπο (άξζξν 58, λ.4674/2020, ΦΔΚ 53/11.3.2020/η.Α΄) 

 

Δπίζεο: 

α)Ζ άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαηκε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε 

αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη 

απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  

 

    β) Ζ πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε 

θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζθαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή 

πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ 

θνίηεζεο. 

Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ 

θαη από βεβαίωζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία 

ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγω βεβαίωζε ρνξεγείηαη από 

ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 

εκείωζε:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ 

έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ 

θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 

347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο 

μέλεο γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα, 

πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιώζζαο.  
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