
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓΙΟΤ 
ΣΕΥΑΝΟΤ ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ» ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ 
ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 
 
 
 
Ϊχοντασ υπόψη: 
 

1) Σο ϊρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΥΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτϋλεςησ 
αρχαιολογικών ϋργων. 

2) Σο Ν. 2026/1992 (ΥΕΚ 43/Α/23.3.1992) «Ρύθμιςη θεμϊτων οργϊνωςησ και προςωπικού 
τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

3) Σο ϊρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «ύςταςη ανεξϊρτητησ αρχόσ για την επιλογό 
προςωπικού και ρύθμιςη θεμϊτων διούκηςησ» όπωσ ιςχύει  

4) Σο ϊρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2833/2000 (ΥΕΚ 150/Α/30.6.2000) «Θϋματα προετοιμαςύασ των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

5) Σο ϊρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θϋματα Ολυμπιακόσ Υιλοξενύασ Ϊργων 
Ολυμπιακόσ & ϊλλεσ διατϊξεισ». 

6) Σο ϊρθρο 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει. 
7) Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιούκητων οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

8) Σο ϊρθρο 42, παρ. 4 του Ν.3905/2010 (ΥΕΚ 219/Α/23.12.2010) «Ενύςχυςη και ανϊπτυξη 
τησ κινηματογραφικόσ τϋχνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», το οπούο αντικαθιςτϊ την παρ. 2 του 
αρθ. 10 του Π.Δ. 99/1992, αναφορικϊ με τη διαδικαςύα επιλογόσ προςωπικού από τουσ 
Προώςταμϋνουσ των Περιφερειακών Τπηρεςιών του ΤΠΠΟΣ.  

9) Σο ϊρθρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικϊ με την επϋκταςη των εβδομαδιαύων ωρών 
εργαςύασ των μονύμων υπαλλόλων και του προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού 
δικαύου αορύςτου χρόνου του Δημοςύου, των Ο.Σ.Α α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 
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και όςων κατηγοριών προςωπικού υπηρεςιών και φορϋων του δημοςύου τομϋα 
ακολουθούν το ωρϊριο αυτών. 

10)  Σο ϊρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επεύγουςεσ ρυθμύςεισ που 
αφορούν την εφαρμογό του μεςοπρόθεςμου πλαιςύου δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ 2012-
2015». 

11)  Σο ϊρθρο 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΥΕΚ 35/Α/23.2.2012) «Αντιμετώπιςη τησ βύασ 
ςτα γόπεδα, το ντόπινγκ, των προςυνεννοημϋνων και λοιπϋσ διατϊξεισ». 

12)  Σισ διατϊξεισ του Ν. 4057/14-3-2012 (ΥΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δύκαιο 
Δημοςύων Πολιτικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου». 

13)  Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΥΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικϋσ 
Απλουςτεύςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του 
Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ. 

14)  Σισ διατϊξεισ του Ν. 4354/2015 (ΥΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχεύριςη των μη 
εξυπηρετούμενων δανεύων, μιςθολογικϋσ ρυθμύςεισ και ϊλλεσ επεύγουςεσ διατϊξεισ 
εφαρμογόσ τησ ςυμφωνύασ δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων» 

15)  Σο Π.Δ 635/1985 (ΥΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφϋρεται ςτην επϋκταςη των 
διατϊξεων του Π.Δ 74/1985 και ςτισ λοιπϋσ ειδικϋσ περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ του 
Τπουργεύου Πολιτιςμού. 

16)  Σο Π.Δ 410/1988 (ΥΕΚ 191/Α/30.8.1988) περύ «Κωδικοπούηςησ ςε ενιαύο κεύμενο των 
διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ που αφορούν το προςωπικό με ςχϋςη εργαςύασ 
ιδιωτικού δικαύου του Δημοςύου». 

17)  Σο Π.Δ 99/1992 (ΥΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τη μελϋτη και εκτϋλεςη αρχαιολογικών εν 
γϋνει ϋργων. 

18)  Σο Π.Δ 164/2004 (ΥΕΚ 134/Α/19.7.2004) Ρυθμύςεισ για τουσ εργαζομϋνουσ με ςυμβϊςεισ 
οριςμϋνου χρόνου ςτο δημόςιο τομϋα. 

19)  Σο Π.Δ 104/2014 (ΥΕΚ 171/Α/28-8-2014) για τον Οργανιςμό του ΤΠΠΟΑ, όπωσ 
τροποποιόθηκε με τα ϊρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΥΕΚ Α/237/31 - 10 - 2014) και 
ιςχύει. 

20)  Σο Π.Δ. 125/4-11-2016 «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και 
Τφυπουργών». 

21)  Σην με αριθ. πρωτ. ΔΙΚΠΟ/Υ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ) εγκύκλιο του 
Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, περύ 
«Κατϊργηςησ τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων 
εγγρϊφων».  

22)  Σην αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΟΕΠΤ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΥΕΚ 2891/Β’/29-
10-2014) ΤΑ μεταβύβαςησ αρμοδιοτότων του ΤΠ.ΠΟ.Α ςτισ Περιφερειακϋσ και Ειδικϋσ 
Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ και ςτα Δημόςια Μουςεύα αρμοδιότητασ τησ ΓΔΑΠΚ και ςτισ 
Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ αρμοδιότητασ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Αναςτόλωςησ, Μουςεύων 
και Σεχνικών Ϊργων του ΤΠ.ΠΟ.Α., όπωσ ςυμπληρώθηκε από την αρύθμ. πρωτ. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΗΔ/ΔΔΤΟΝΕ/ΣΝΕ/295789/3260/37/5/14-11-2014 Τ.Α. (ΥΕΚ Β /3114/20-
11-2014). 

23)  Σην με αρ. πρωτ.ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/428836/282364/7059/2195/18-
10-2017 τροποπούηςη τησ αρ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ/ 
288550/187147/5016/1511/4-8-2017 ϋγκριςησ εκτϋλεςησ εργαςιών του ϋργου 
«Αποκατϊςταςη Ιερού Ναού Αγύου τεφϊνου Μανταμϊδου». 

24)  Σο ϊρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 2800/2012 (ΥΕΚ 41/Α/29.2.2010) περύ «Αναδιϊρθρωςη 
Τπηρεςιών Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και 
ϊλλεσ διατϊξεισ». 
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25)  Σην υπ’ αριθ. 4229/13-06-2017 (ΑΔΑ: 7Σ05465ΦΘ7-66Κ) απόφαςη τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ για την κόρυξη τησ Λϋςβου ςε κατϊςταςη Ϊκτακτησ 
Ανϊγκησ Πολιτικόσ Προςταςύασ. 

26)  Σισ υπϊρχουςεσ πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων τησ Περιφϋρειασ 
Βορεύου Αιγαύου και ειδικότερα  του ϋργου «Αποκατϊςταςη Ιερού Ναού Αγύου τεφϊνου 
Μανταμϊδου» με κωδικό 2016ΕΠ08800019. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

Σην πρόςληψη επιςτημονικού και εργατοτεχνικού προςωπικού, με ςύμβαςη εργαςύασ 
ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, για την εκτϋλεςη των αρχαιολογικών εργαςιών, για 
χρονικό διϊςτημα:  από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και μϋχρι την 
13/2/2018.  

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΨΝ 

ΦΨΡΟ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

1 

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός  
με εξειδίκευση στην 
αποκατάσταση και ανάδειξη 
μνημείων 

1 θϋςη 
Ι.Ν. Αγύου τεφϊνου  

Μανταμϊδου 

2 
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

2 θϋςεισ 
Ι.Ν. Αγύου τεφϊνου  

Μανταμϊδου 

3 

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες  
(με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές 
εργασίες και ελλείψει αυτών σε 
οικοδομικές εργασίες) 

5 θϋςεισ  
Ι.Ν. Αγύου τεφϊνου  

Μανταμϊδου 

 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ςυμπληρώςουν την αύτηςη και να την υποβϊλουν με 

τα ςυνημμϋνα δικαιολογητικϊ, εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε με ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο από 

αυτούσ πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φϋρει την υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από 

δημόςια αρχό, εύτε ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό, ςτα γραφεύα τησ υπηρεςύασ μασ 

ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: απφούσ 22, Μυτιλόνη  Σ.Κ. 81131  - Λϋςβοσ, υπόψη  κασ Παχού 

Ευφροςύνησ (τηλ. επικοινωνύασ: 22510-22087), εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) εργαςύμων 

ημερών  που αρχύζει από την επομϋνη τησ καταχώριςησ ςτο διαδικτυακό κόμβο (ιςτοςελύδα) 

τησ εφαρμογόσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) 

και τησ ανϊρτηςησ τησ ανακούνωςησ ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ Τπηρεςύασ                 

(από 10/11/2017  ϋωσ  16/11/2017 και ώρα 15:00). 

την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ το εμπρόθεςμο των 

αιτόςεων κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ 

την αποςφρϊγιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων. 

Οι υποψόφιοι που αποςτϋλλουν την αύτηςό τουσ ταχυδρομικϊ υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την Τπηρεςύα για την αποςτολό τησ αύτηςόσ τουσ με τηλεομοιοτυπύα ό 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο εντόσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων 

(16/11/2017  και ώρα 15:00).  

http://diavgeia.gov.gr/
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Επιςημαύνεται ότι, διόρθωςη ό ςυμπλόρωςη των αιτόςεων, επιτρϋπεται μόνον μϋχρι 

τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα (αρθ. 20 παρ. 7 

του Ν.2738/1999). 

Κϊθε υποψόφιοσ δικαιούται να υποβϊλει μύα μόνο αύτηςη και για θϋςεισ μύασ μόνο 

κατηγορύασ προςωπικού. Η ςώρευςη θϋςεων διαφορετικών κατηγοριών προςωπικού ςε 

μύα ό περιςςότερεσ αιτόςεισ ςυνεπϊγεται αυτοδικαύωσ ςε κϊθε περύπτωςη ακύρωςη όλων 

των αιτόςεων και αποκλειςμό του υποψηφύου από την περαιτϋρω διαδικαςύα. 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

 

Οι υποψόφιοι όλων των ειδικοτότων πρϋπει : 

α) Να εύναι Ϊλληνεσ πολύτεσ ό πολύτεσ κρϊτουσ τησ Ε.Ε. Για τον υποψόφιο χωρύσελληνικό 

ιθαγϋνεια, ο οπούοσ πρϋπει να αποδεύξει ότι γνωρύζει την ελληνικό γλώςςα ςε βαθμό 

επαρκό για την ϊςκηςη των καθηκόντων τησ οικεύασ ειδικότητασ απαιτεύται 

Πιςτοποιητικό Ελληνομϊθειασ (N.2413/1996 ϊρθρο 10 παρ. 1) που χορηγεύται από το 

Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρϋα Παπανδρϋου 37, Σ.Κ. 151 80 Αθόνα, τηλ. 

210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. κρϊ, Σ.Κ. 55132 Θεςςαλονύκη, τηλ. 2310− 

459101, των κατωτϋρω επιπϋδων: 

Α ό Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορύα Τποχρεωτικόσ Εκπαύδευςησ (Τ.Ε.). 

Β ό Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορύα Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Δ.Ε.) μη Διοικητικού 

Προςωπικού ό και εργατοτεχνικού προςωπικού.  

Γ ό Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τισ Κατηγορύεσ Πανεπιςτημιακόσ (Π.Ε.) και Σεχνολογικόσ 

Εκπαύδευςησ (Σ.Ε.) μη Διοικητικού Προςωπικού και για την Κατηγορύα Δευτεροβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ (Δ.Ε.) Διοικητικού Προςωπικού. 

Σο ανωτϋρω Πιςτοποιητικό Ελληνομϊθειασ δεν χρειϊζεται να προςκομύζουν οι 

ομογενεύσ και αλλογενεύσ, οι οπούοι παρακολουθούν ό ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα 

ό μαθόματα τησ ελληνικόσ γλώςςασ εντόσ του οργανωμϋνου ελληνικού εκπαιδευτικού 

ςυςτόματοσ τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτο εξωτερικό. 

Επύςησ αποδεικνύεται με αντύςτοιχο πιςτοποιητικό του χολεύου τησ Ελληνικόσ 

Γλώςςασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (Πανεπιςτημιούπολη, 

Θεςςαλονύκη, Σ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οπούο χορηγεύται ύςτερα από 

ςχετικό εξϋταςη του υποψηφύου ό από ϊλλη ςχολό ό ςχολεύο Ελληνικόσ Γλώςςασ. Δεν 

απαιτεύται η απόδειξη γνώςησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ για Βορειοηπειρώτεσ, Κύπριουσ 

Ομογενεύσ και Ομογενεύσ αλλοδαπούσ που προϋρχονται από την Κωνςταντινούπολη και από 

τα νηςιϊ Ίμβρο και Σϋνεδο. 

β) Να ϋχουν ηλικύα από 18 ϋωσ 65 ετών. 

γ) Να ϋχουν την υγεύα και τη φυςικό καταλληλότητα που τουσ επιτρϋπει την εκτϋλεςη των 

καθηκόντων τησ ειδικότητασ που επιλϋγουν. 
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δ) Να μην ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα (καταδύκη, υποδικύα, 

δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη) με την επιφύλαξη τησ επόμενησεξαίρεςησ. 
 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ  ΠΕ-ΣΕ–ΔΕ-ΤΕ 
Ψσ βαθμολογούμενη εμπειρύα για τισ κατηγορύεσ ΠΕ-ΣΕ-ΔΕ-ΤΕ (πλην των ΤΕ 

Εργατών) νοεύται η απαςχόληςη με ςχϋςη εργαςύασ ό ςύμβαςη ϋργου ςτο δημόςιο ό 

ιδιωτικό τομϋα ό ϊςκηςη επαγγϋλματοσ ςε καθόκοντα ό ϋργα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ 

προσ πλόρωςη θϋςησ. 

Για τισ κατηγορύεσ ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ΤΕ Ειδικευμϋνων Εργατών,η ςυναφόσ 

εμπειρύα μοριοδοτεύται  ανεξαρτότωσ εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ που αποκτόθηκε (ΔΕ ό ΤΕ). 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 
 

 

ΠΕ Αρχιτϋκτονεσ Μηχανικού με εξειδύκευςη ςτην αποκατϊςταςη και ανϊδειξη 

μνημεύων 

- Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας  Αρχιτεκτόνων Μηχανικώντης 

ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 

ΔΟΑΤΑΠ.  

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης 

θέσης. 

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) autocad 

- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη), συναφή με το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). 

 

ΔΕ Σεχνικού υντόρηςησ Αρχαιοτότων Έργων Σϋχνησ (Έργων Σϋχνησ) 

- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

ΕκπαιδευτηρίουΑ’ ή Β’ κύκλου σπουδώνή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για 

τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης). 

-Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση) 
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- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). 

 

ΤΕ Ειδικευμϋνοι Εργϊτεσ με εξειδύκευςη ςε αναςτηλωτικϋσ εργαςύεσ 

- Απολυτόριοσ τύτλοσ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ (απολυτόριο τριτϊξιου γυμναςύου ό για 

υποψηφύουσ που ϋχουν αποφοιτόςει μϋχρι και το 1980 απολυτόριο δημοτικού ςχολεύου) ό 

ιςοδύναμοσ απολυτόριοσ τύτλοσ κατώτερησ τεχνικόσ ςχολόσ του Ν.Δ. 580/1970 ό 

απολυτόριοσ τύτλοσ Εργαςτηρύων Ειδικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ του 

ϊρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ τησ αλλοδαπόσ. 

- Αποδεδειγμϋνη Εμπειρύα (τουλϊχιςτον 6μηνη) ςυναφό με το αντικεύμενο τησ 

προκηρυςςόμενησ θϋςησ (αφορϊ ςτο 60% των προκηρυςςόμενων θϋςεων εφόςον βεβαύωσ 

υπϊρξουν και υποψόφιοι με εξειδύκευςη χωρύσ εμπειρύα). 

Εφόςον οι θϋςεισ δεν καλυφθούν από υποψηφύουσ με το προςόν του απολυτηρύου τύτλου 

υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ, μπορούν να επιλεγούν και υποψόφιοι χωρύσ τύτλουσ ςπουδών, 

αλλϊ με ςυναφό εμπειρύα. 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
 

Η διαδικαςύα τησ πρόςληψησ εύναι η προβλεπόμενη ςτο ϊρθρο 81 του Ν. 1958/1991 

ςε ςυνδυαςμό με το Π.Δ. 99/1992 και το ϊρθρο 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/1994, όπωσ 

ιςχύουν.  

Λόγω των υψηλών απαιτόςεων εκτϋλεςησ των εργαςιών, για ϋργα ϋρευνασ, 

αναςτόλωςησ, αποκατϊςταςησ, ςυντόρηςησ και διαμόρφωςησ Μνημεύων Αρχαιολογικών 

χώρων και των εκτελούμενων Ϊργων Μουςεύων με επιςτημονικό προςωπικό και με τεχνύτεσ, 

θα εφαρμοςθούν τα κριτόρια και η αντύςτοιχη μοριοδότηςη του ϊρθρου 18 του Ν. 

2190/1994 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

Ειδικότερα οι υποψόφιοι που διαθϋτουν τα απαιτούμενα τυπικϊ προςόντα, 

κατατϊςςονται με φθύνουςα ςειρϊ μορύων, κατϊ ειδικότητα, ςε δύο πύνακεσ (ϊνω των 6 

μηνώνεμπειρύα - 60% και κϊτω των 6 μηνώνεμπειρύα – 40%), με βϊςη τόςο την βαθμολογύα 

που ςυγκεντρώνουν ςτα βαθμολογούμενα κριτόρια όςο και με τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  

 Σο 60% των προκηρυςςόμενων θϋςεων, ξεχωριςτϊ για κϊθε κατηγορύα  προςωπικού θα 

καλυφθεύ από υποψόφιουσ που ϋχουν εξειδικευμϋνη και ςυναφό εμπειρύα ϊνω των ϋξι 

(6) μηνών με την προκηρυςςόμενη θϋςη και το 40% θα καλυφθεύ από υποψόφιουσ 

χωρύσ εμπειρύα (6 μόνεσ και κϊτω) αλλϊ με εξειδύκευςη η οπούα πρϋπει απαραύτητα 

να προκύπτει από τον αντύςτοιχο τύτλο ςπουδών.(π.χ. για τουσ Μηχανικούσ τύτλο 

ςπουδών που να αποδεικνύει την εξειδύκευςη ςτην αποκατϊςταςη και ανϊδειξη 

μνημεύων) 

Αν δεν υπϊρξουν υποψόφιοι, οι οπούοι να διαθϋτουν την εξειδύκευςη, μπορούν να  

επιλεγούν και υποψόφιοι χωρύσ αυτό. 
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 Για όλεσ τισ ειδικότητεσ ιςχύει ότι:  

- ςε περύπτωςη που οι θϋςεισ τησ ποςόςτωςησ 60% δεν καλυφθούν από υποψηφύουσ με 

εμπειρύα τότε οι υπολειπόμενεσ θϋςεισ θα καλυφθούν από υποψηφύουσ χωρύσ αυτό.  

- ςε περύπτωςη που οι θϋςεισ τησ ποςόςτωςησ 40% δεν καλυφθούν από υποψηφύουσ χωρύσ 

εμπειρύα τότε οι υπολειπόμενεσ θϋςεισ θα καλυφθούν από υποψηφύουσ με αυτό. 

 Για την κατανομό των προκηρυςςόμενων θϋςεων λαμβϊνεται υπόψη ότι, για κλϊςμα 

μιςόσ μονϊδασ και πϊνω διατύθεται μια θϋςη ςτην κατηγορύα όςων ϋχουν εμπειρύα. 

 Επιςημαύνεται ότι ο προςδιοριςμόσ τησ ςυνϊφειασ των τύτλων ςπουδών με το γνωςτικό 

αντικεύμενο τησ προσ πλόρωςη θϋςησ εμπύπτει ςτισ αρμοδιότητεσ τησ Τπηρεςύασ που 

εκδύδει την προκόρυξη.  

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

Για τισ κατηγορύεσ ΠΕ και ΣΕ: 

α. Ο βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών, που απαιτεύται ςύμφωνα με την προκόρυξη, βαθμολογεύται 

ωσ εξόσ: οι μονϊδεσ του βαςικού τύτλου ςπουδών, υπολογιζόμενεσ ςε δεκϊβαθμη 

κλύμακα με δύο δεκαδικϊ ψηφύα, πολλαπλαςιϊζονται με τον αριθμό 110.  

β. Διδακτορικό δύπλωμα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ θϋςησ: τετρακόςιεσ (400) μονϊδεσ. 

γ. Διδακτορικό δύπλωμα ςε ϊλλο γνωςτικό αντικεύμενο: διακόςιεσ (200) μονϊδεσ. 

δ. Μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ετόςιασ τουλϊχιςτον φούτηςησ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ 

θϋςησ: διακόςιεσ (200) μονϊδεσ.  

ε. Μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ετόςιασ τουλϊχιςτον φούτηςησ ςε ϊλλο γνωςτικό αντικεύμενο: 

εκατό (100) μονϊδεσ. 

ςτ.  Η γνώςη ξϋνησ γλώςςασ βαθμολογεύται ωσ εξόσ: 

Ωριςτη γνώςη - 70 μονϊδεσ. 

Πολύ καλό γνώςη - 50 μονϊδεσ. 

Καλό γνώςη - 30 μονϊδεσ.  

Για τον υποψόφιο που γνωρύζει περιςςότερεσ ξϋνεσ γλώςςεσ η βαθμολογύα εύναι 

αθροιςτικό.   

Η γνώςη ξένησ γλώςςασ μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προςόν είτε όχι. 

ζ. Ο δεύτεροσ τύτλοσ ςπουδών ςε αντικεύμενο ςυναφϋσ με το γνωςτικό αντικεύμενο τησ 

θϋςησ των κατηγοριών ΠΕ και ΣΕ και τησ αυτόσ εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ με τον τύτλο 

ςπουδών που απαιτεύται ςύμφωνα με την προκόρυξη: εκατόν πενόντα (150) μονϊδεσ. 

η. Η ςυναφόσ εμπειρύα με την προκηρυςςόμενη θϋςη βαθμολογεύται με επτϊ (7) μονϊδεσ 

ανϊ μόνα και για ςυνολικό εμπειρύα μϋχρι 84 μόνεσ. 
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Αν ο υποψόφιοσ κατϋχει δεύτερο μεταπτυχιακό ό διδακτορικό τύτλο ςπουδών, 

μοριοδοτεύται κατϊ τριϊντα τοισ εκατό (30%) των μορύων, που προβλϋπονται για τον 

αντύςτοιχο πρώτο τύτλο. 

 

Για την κατηγορύα ΔΕ: 

α. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται βαθμολογείται ως εξής: ο βαθμός πτυχίου 

που εκδίδεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, διαιρείται με τον αριθμό 2 και 

πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 110. 

β. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) 

μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. 

γ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης 

τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών 

που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη (150 μονάδες -βαθμολογείται μόνο ένας 

τίτλος). Η εν λόγω μοριοδότηση δεν ισχύει για την ειδικότητα των ΔΕ 

Εργατοτεχνιτών 

δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: 

Άριστη γνώση - 70 μονάδες. 

Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες. 

Καλή γνώση – 30 μονάδες.  

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι 

αθροιστική.   

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οι υποψόφιοι μαζύ με την αύτηςό τουσ πρϋπει να υποβϊλουν υποχρεωτικϊ: 

α) Ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο του τύτλου ςπουδών τουσ και των βαθμολογούμενων τύτλων 

τουσ, ςυγκεκριμϋνα, τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα ειδικϊ προςόντα όπωσ 

αναφϋρονται και ςτην παρούςα προκόρυξη πρόςληψησ. ε περύπτωςη που οι τύτλοι ϋχουν 

εκδοθεύ ςτην αλλοδαπό να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη. 

β) Ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο των δύο όψεων τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ. 

γ) Τπεύθυνη  Δόλωςη (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

«Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που αναφϋρονταιςτην υπεύθυνη δόλωςη μπορεύ να 

ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών» 

[Με ατομικό  ευθύνη του υποψηφύου και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ που προβλϋπονται 

από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδό: «Όποιοσ εν γνώςει 
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του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη 

δόλωςη του ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Επύςησ εϊν ο 

υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον 

περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με 

κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών»] 

   δηλώνουν ότι: 

1. Όλα τα ςτοιχεύα τησ αύτηςόσ  εύναι ακριβό και αληθό και κατϋχει όλα τα απαιτούμενα 

προςόντα για την προκηρυςςόμενη θϋςη, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην ανακούνωςη και 

αναγρϊφονται ςτην υποβαλλόμενη αύτηςη. ε περύπτωςη ανακρύβειασ να γνωρύζει ότι θα ϋχει 

τισ ςυνϋπειεσ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του Ν. 1599/1986. 

     2. Ϊχει δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ καθότι δεν ϋχει (με την 

επιφύλαξη τησ επόμενησ παραγρϊφου) κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα, 

ςύμφωνα με το οπούο δεν μπορεύ να επιλεγεύ όποιοσ: α) ϋχει καταδικαςτεύ για κακούργημα και 

ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη (κοινό και ςτην υπηρεςύα), απϊτη, εκβύαςη, 

πλαςτογραφύα, απιςτύα δικηγόρου, δωροδοκύα, καταπύεςη, απιςτύα περύ την υπηρεςύα, 

παρϊβαςη καθόκοντοσ καθ' υποτροπό, ςυκοφαντικό δυςφόμιςη, καθώσ και για οποιοδόποτε 

ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ ό οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, β) 

εύναι υπόδικοσ και ϋχει παραπεμφθεύ με τελεςύδικο βούλευμα για κακούργημα ό για 

πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ περύπτωςησ, ϋςτω και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε, γ) ϋχει, 

λόγω καταδύκησ, ςτερηθεύ τα πολιτικϊ του δικαιώματα και για όςο χρόνο διαρκεύ η ςτϋρηςη 

αυτό, δ) τελεύ υπό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 

   3. ε περύπτωςη ύπαρξησ του κωλύματοσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου και προκειμϋνου 

για θϋςεισ βοηθητικού ό ανειδύκευτου προςωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όςοι ϋχουν  

εκτύςει την ποινό  ό  ϋχουν αρθεύ τα μϋτρα αςφαλεύασ που του ϋχουν επιβληθεύ ό  ϋχουν 

απολυθεύ υπό όρουσ (ϊρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  

δ) Για την απόδειξη   τησ εξειδικευμϋνησ  εμπειρύασ απαιτεύται  η προςκόμιςη: 

Για τουσ μιςθωτούσ του δημοςύου και ιδιωτικού τομϋα: 

 Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα από την οπούα να προκύπτει η διϊρκεια τησ 

αςφϊλιςησ και 

 Τπεύθυνη δόλωςη του υποψηφύου, χωριςτό από την αύτηςη, κατϊ το ϊρθρο 8 του 

ν.1599/1986, ςτην οπούα να δηλώνονται επακριβώσ ο χρόνοσ και το εύδοσ τησ εμπειρύασ 

του καθώσ και τα ςτοιχεύα του εργοδότη, φυςικού προςώπου ό τησ επωνυμύασ τησ 

επιχεύρηςησ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

Οι μιςθωτού του δημοςύου μπορούν, εναλλακτικϊ αντύ τησ βεβαύωςησ του αςφαλιςτικού 

φορϋα και τησ υπεύθυνησ δόλωςησ, να προςκομύςουν βεβαύωςη του οικεύου φορϋα του 

δημοςύου τομϋα από την οπούα να προκύπτει το εύδοσ, η χρονικό διϊρκεια, η ειδικότητα 

πρόςληψησ, το αντικεύμενο απαςχόληςησ και ο αριθμόσ των ημερομιςθύων. 

 Οι μιςθωτού του ιδιωτικού τομϋα πρϋπει να προςκομύςουν και βεβαύωςη του εργοδότη 

από την οπούα να προκύπτει η ειδικότητα πρόςληψησ, η χρονικό διϊρκεια και το 

αντικεύμενο τησ απαςχόληςησ. ε περύπτωςη που ο εργοδότησ δεν υφύςταται πλϋον 

πρϋπει  να προςκομιςθεύ οποιοδόποτε παραςτατικό (π.χ. ςύμβαςη, αναγγελύα 
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πρόςληψησ) από το οπούο να προκύπτει η ειδικότητα πρόςληψησ, η χρονικό διϊρκεια και 

το αντικεύμενο τησ απαςχόληςησ 

Οι μιςθωτού του ιδιωτικού τομϋα δύνανται να προςκομύςουν, αντύ τησ βεβαύωςησ του 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμϋνου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, που να ϋχει εκδοθεύ αρμοδύωσ ό 

παλαιότερα εκδοθεύςεσ καρτϋλεσ ενςόμων του ΙΚΑ. 
 

Για τουσ ελεύθερουσ επαγγελματύεσ απαιτούνται αθροιςτικϊ: 

 Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα από την οπούα να προκύπτει η διϊρκεια 

τησ αςφϊλιςησ. 

 Τπεύθυνη δόλωςη του υποψηφύου, χωριςτό από την αύτηςη, κατϊ το ϊρθρο 8 του 

ν.1599/1986, ότι πραγματοπούηςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ, μελϋτεσ και ϋργα ςχετικϊ 

με το αντικεύμενο τησ εμπειρύασ  

 Τποβολό ςχετικών ςυμβϊςεων ό δελτύων παροχόσ υπηρεςιών που καλύπτουν τη 

διϊρκεια και το εύδοσ τησ εμπειρύασ. 

την περύπτωςη που η εμπειρύα ϋχει αποκτηθεύ ςτο δημόςιο τομϋα, εναλλακτικϊ, αντύ των 

προαναφερομϋνων, οι υποψόφιοι μπορούν να προςκομύςουν βεβαύωςη του οικεύου φορϋα 

του δημόςιου τομϋα από την οπούα να προκύπτουν το εύδοσ και η χρονικό διϊρκεια τησ 

εμπειρύασ. 
 

 

 

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται επιπλέον δεκτά:  

1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας) 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων 

τέκνων. 

3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

οικείου δήμου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 

(Α.Σ.Π.Ε.).  

 

Παρατηρόςεισ: 

1. Οι υποψόφιοι αποδϋχονται ότι η ιςχύσ των αναγραφόμενων ςτοιχεύων τησ υποβαλλόμενησ 

υπεύθυνησ δόλωςησ εύναι αληθό και ακριβό και ότι ςε περύπτωςη δόλωςησ ψευδών ό 

ανακριβών ςτοιχεύων η Τπηρεςύα θα προβεύ ςε εφαρμογό όλων των κυρώςεων που 

προβλϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα. 
 

2. Η Τπηρεςύα δύναται να διαςταυρώνει την αλόθεια των αναγραφόμενων ςτισ υπεύθυνεσ 

δηλώςεισ και ςε ϊλλα παραςτατικϊ ςτοιχεύα μϋςω ϋγγραφησ επικοινωνύασ με τισ αρμόδιεσ 

Τπηρεςύεσ, με εργοδότεσ και με ϊλλουσ φορεύσ. 
 

 

 

ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ 

Σησ αλλοδαπόσ  

Σύτλοι, πιςτοποιητικϊ και βεβαιώςεισ τησ αλλοδαπόσ που απαιτούνται από την ανακούνωςη 

πρϋπει να εύναι επύςημα μεταφραςμϋνοι ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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Η επύςημη μετϊφραςό τουσ γύνεται από αρμόδια κατϊ νόμο αρχό του Τπουργεύου 

Εξωτερικών ό την Πρεςβεύα ό το Προξενεύο τησ ξϋνησ χώρασ ςτην Ελλϊδα ό από δικηγόρο ό 

από ϊμιςθο ερμηνϋα διοριςμϋνο βϊςει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώσ όμωσ μετϊ 

τον νϋο «Κώδικα Δικηγόρων» (ϊρθρο 36 ν.4194/2013/ΥΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), 

μεταφρϊςεισ ξενόγλωςςων εγγρϊφων που γύνονται από δικηγόρο μετϊ την 27.09.2013, 

γύνονται δεκτϋσ, εφόςον ο δικηγόροσ βεβαιώνει ότι ο ύδιοσ ϋχει επαρκό γνώςη τησ 

γλώςςασ από και προσ την οπούα μετϋφραςε. 

Σα  ανωτϋρω (τύτλοι, πιςτοποιητικϊ και βεβαιώςεισ) γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε 

ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ 

και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. 

Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό  φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών 

εγγρϊφων, τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. 

Για τύτλουσ Πανεπιςτημιακόσ, Σεχνολογικόσ  και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ϋχουν 

αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό απαιτεύται πρϊξη αναγνώριςησ περύ αντιςτοιχύασ και ιςοτιμύασ 

(όπωσ ορύζεται ςτο παρϊρτημα του ΑΕΠ) 

Σησ ημεδαπόσ  

α) Δημόςια ϋγγραφα ημεδαπόσ, δηλαδό ϋγγραφα που ϋχουν εκδοθεύ από υπηρεςύεσ και  

φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα  (π.χ τύτλοι ςπουδών – ϊδειεσ – 

πιςτοποιητικϊ – βεβαιώςεισ κ.λπ.), υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε 

ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων εγγρϊφων ό των ακριβών αντιγρϊφων τουσ. 

β) Ιδιωτικϊ ϋγγραφα ημεδαπόσ, δηλαδό ϋγγραφα που δεν εκδύδονται από υπηρεςύεσ και 

φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα (όπωσ αποδεύξεισ παροχόσ 

υπηρεςιών, κ.λπ.) υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε ευκρινό 

φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων, τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από 

δικηγόρο καθώσ και ςε ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών 

εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου 

δημόςιου τομϋα (π.χ. απολυτόριο ιδιωτικού λυκεύου που φϋρει τη θεώρηςη τησ αρμόδιασ 

Διεύθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, 

ιατρικό γνωμϊτευςη που φϋρει θεώρηςη από αρμόδιο ελεγκτό ιατρό). 
 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΨΝ 
 

Οι υποψόφιοι μπορούν να υποβϊλουν ϋνςταςη επύ των πινϊκων κατϊταξησ και 

πρόςληψησ ςτα γραφεύα τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων Λϋςβου, μϋςα ςε αποκλειςτικό 

προθεςμύα, που λόγει μετϊ την πϊροδο δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνύα ανϊρτηςησ των πινϊκων κατϊταξησ. Για την υποβολό τησ ϋνςταςησ απαιτεύται η 

καταβολό παραβόλου ςτο Δημόςιο Σαμεύο εύκοςι (20) ευρώ που ϋχει εκδοθεύ από Δημόςια 

Οικονομικό Τπηρεςύα (Δ.Ο.Τ.). Ο υποψόφιοσ πρϋπει να αναγρϊψει τον κωδικό/αριθμό του 

παραβόλου ςτην ϋνςταςη και να καταβϊλει το αντύτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μϋχρι 

τη λόξη προθεςμύασ υποβολόσ των ενςτϊςεων.  

Οι ενςτϊςεισ θα εξεταςτούν από την αρμόδια Επιτροπό Ενςτϊςεων τησ Τπηρεςύασ. Αν η 

υποβληθεύςα ϋνςταςη γύνει δεκτό τότε το καταβληθϋν ποςό επιςτρϋφεται ςτον ενιςτϊμενο. 

ε περύπτωςη δικαύωςησ των ενςτϊςεων ό μεύωςησ των μορύων των επιτυχόντων για 
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οποιονδόποτε λόγο, η αντικατϊςταςη των υποψηφύων γύνεται με τουσ πρώτουσ επιλαχόντεσ 

κατϊ ςειρϊ μορύων ςτη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα. 
 

 

 

ΠΡΟΒΑΗ Ε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΝΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Ενημερώνονται οι υποψόφιοι ότι, ςύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17/2002 Απόφαςη τησ 

Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, η Τπηρεςύα θα παρϋχει την 

δυνατότητα πρόςβαςησ ςε ςτοιχεύα που αφορούν τουσ λοιπούσ υποψηφύουσ, προκειμϋνου 

να αςκόςουν τα δικαιώματϊ τουσ, ςύμφωνα με την νόμιμη διαδικαςύα (ϋγγραφη αύτηςη, 

τεκμηρύωςη υπϋρτερου ϋννομου ςυμφϋροντοσ). 

 

ΚΛΗΗ ΣΨΝ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Η κλόςη από την Τπηρεςύα των επιτυχόντων υποψηφύων θα γύνει εγγρϊφωσ με 

οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο (ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, φαξ, ςυςτημϋνη επιςτολό) αμϋςωσ 

με την ανϊρτηςη των πινϊκων μοριοδότηςησ. τη ςυνϋχεια, η Τπηρεςύα θα καλεύ τηλεφωνικϊ 

τουσ υποψηφύουσ για να βεβαιώςει την παραλαβό τησ ειδοπούηςησ.  

Ο υποψόφιοσ από την πλευρϊ του πρϋπει εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την 

λόψη τησ ανωτϋρω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ να απαντόςει εγγρϊφωσ (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο, φαξ, ςυςτημϋνη επιςτολό) ςτην Τπηρεςύα ςχετικϊ με την αποδοχό ό μη τησ 

θϋςησ, ϊλλωσ θα θεωρεύται ότι δεν την αποδϋχεται. 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΦΨΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΗΥΘΕΝΣΑ 

Προςληφθϋντεσ οι οπούοι αποχωρούν πριν από τη λόξη τησ ςύμβαςόσ τουσ, 

αντικαθύςτανται με ϊλλουσ από τουσ εγγεγραμμϋνουσ και διαθϋςιμουσ ςτον πύνακα τησ 

οικεύασ ειδικότητασ, κατϊ τη ςειρϊ εγγραφόσ τουσ ςε αυτόν. Οι υποψόφιοι που 

προςλαμβϊνονται λόγω αντικατϊςταςησ αποχωρούντων υποψηφύων, απαςχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατϊ περύπτωςη, χρονικό διϊςτημα και μϋχρι ςυμπληρώςεωσ τησ εγκεκριμϋνησ 

διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

 
Η διϊρκεια τησ απαςχόληςησ του εν λόγω προςωπικού οριςμϋνου χρόνου, θα εύναι από 

την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και μϋχρι την 13/2/2018.  

Η απαςχόληςη θα εύναι πενθόμερη και δεν θα υπερβαύνει τισ 40 ώρεσ την εβδομϊδα. 

Η μιςθοδοςύα των προςλαμβανομϋνων θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ  του Προγρϊμματοσ 
Δημοςύων Επενδύςεων τησ Περιφϋρειασ Βορεύου Αιγαύου και ειδικότερα  του ϋργου 
«Αποκατϊςταςη Ιερού Ναού Αγύου τεφϊνου Μανταμϊδου» με κωδικό 2016ΕΠ08800019. 

Σο αντύγραφο ποινικού μητρώου και το πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε δικαςτικό 
ςυμπαρϊςταςη θα αναζητηθούν αυτεπϊγγελτα από την Τπηρεςύα. 

Διευκρινύζεται ότι, ςε περύπτωςη που κατϊ την διαδικαςύα πρόςληψησ προκύψει θϋμα, 

το οπούο δεν καλύπτεται από την παρούςα ανακούνωςη, η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να 
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ανατρϋξει και να χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε διϊταξη, κανονιςμό κ.α. που εύναι ςχετικό με 

το θϋμα αυτό. 

Η παρούςα ανακούνωςη θα τοιχοκολληθεύ ςτα γραφεύα τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων 

Λϋςβου και θα αναρτηθεύ ςτον διαδικτυακό κόμβο τησ εφαρμογόσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr). 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ τησ παρούςασ ανακούνωςησ αποτελεύ το Ειδικό Παρϊρτημα (Α1) Απόδειξησ Χειριςμού Η/Υ 

με ςόμανςη ϋκδοςησ «22/1/2016» και τοΕιδικό Παρϊρτημα (Α2) Απόδειξησ Γλωςςομϊθειασ με ςόμανςη ϋκδοςησ 

«29/5/2017». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςε όλα τα Παραρτόματαμϋςω του δικτυακού τόπου 

του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμϋνα μϋςω τησ ακόλουθησ διαδρομόσ: Κεντρικό ςελύδα  Υορεύσ  Έντυπα-

ΔιαδικαςύεσΔιαγωνιςμών Υορϋων Ορ. Φρόνου ΟΦ.  

 Ο Προώςτϊμενοσ τησ Εφορεύασ 
 Αρχαιοτότων Λϋςβου 
  
 Παύλοσ Σριανταφυλλύδησ 
 ΠΕ Αρχαιολόγων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

1. ΤΠΠΟΑ /Γραφεύο Τπουργού  
2. ΤΠΠΟΑ /Γραφεύο Γενικόσ Γραμματϋωσ 
3. ΤΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/Γραφεύο Γενικόσ Διευθύντριασ 
4. ΤΠΠΟΑ /ΓΔΔΤΗΔ/Δ/νςη Διούκηςησ και Ανϊπτυξησ ΑνθρώπινουΔυναμικού 
5. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΗΔ/Δ/νςηΗλ. Διακυβϋρνηςησ/Σμ. Πληροφ.υςτημϊτων 
6. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΤ/Δ/νςη Οικονομικόσ Διαχεύρηςησ 
7. Ηλεκ/κό ιςτοςελύδα ΤΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr)  Ανακοινώςεισ- Προκηρύξεισ – Προκόρυξη θϋςεων 
8. Ηλεκ/κό ιςτοςελύδα ΔΙΑΤΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) 
9. Δόμοσ Λϋςβου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://www.yppo.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot
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ΠΡΟ: 
Τπουργεύο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού 
Γενικό Διεύθυνςη Αρχαιοτότων &                                       ….….……… 2017                                                                                                                                                                        
Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ                                                     Αρ. Πρωτ………… 
Τπηρεςύα …………………………                                                                
Σαχ. Διεύθυνςη : …………..……….… 
ΣΚ:  ……………………… 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

Τποψηφύου για πρόςληψη με ςύμβαςη ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 18 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. 

 

             

5. ΑΡΙΘ.ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:……........................ 6. ΗΜΕΡΟΜ.  ΕΚΔΟΗ…………..……….… 

7. ΑΥΜ…………………  8. Δ.Ο.Τ …………………………9.  Α.Μ.Κ.Α. ………………..…… 

10.  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ. ………………………………………...………… 

11. ΟΔΟ:…………………………………………………... 12. ΑΡΙΘΜΟ…………………….. 

13. ΠΟΛΗ……………………………………………14. Σ.Κ.: ……………..…………...……… 

15. ΝΟΜΟ: ……………………….16.ΣΗΛΕΥΨΝΟ: α)………...………..….β)……………… 

17. E-MAIL: ……………………………………………. 

Α. Σύτλοι πουδών 

α/α Τίτλοσ Ίδρυμα Βαθμόσ Έτοσ κτήςησ 

Α1 
        

Α2 
        

Β. Μεταπτυχιακού Σύτλοι 

α/α Ίδρυμα Έτοσ κτήςησ Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Β1 
      

Β2 
      

 

1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ:  ………/………………  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ………………..………………(ΠΕ,ΣΕ,ΔΕ,YΕ) 

        Επιλογό θϋςησ απαςχόληςησ (περιοχό):: ……………..………………… 

2. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΨΝΤΜΟ: (κεφαλ.) ………………………………………………… 

3. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΨΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: (κεφαλ.) ………………………………………………… 

4. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΨΝΤΜΟ ΜΗΣΕΡΑ: (κεφαλ.) ………………………………………………… 

ΑΔΑ: ΨΣ354653Π4-9ΝΤ



Γ. Διδακτορικού Σύτλοι 

α/α Ίδρυμα Έτοσ κτήςησ Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Γ1       

Δ. Εμπειρύα 

α/α Από Έωσ Μήνεσ 
απαςχόληςησ 

Φορέασ/Εργοδότησ Ειδικότητα - Καθήκοντα 
(ςυνοπτικά) 

Δ1           

Δ2           

Δ3           

E. Γλωςςομϊθεια 

α/α Γλώςςα Επίπεδο Τίτλοσ Πιςτοποιητικού Φορέασ που το εξέδωςε 

E1 
        

E2 
        

E3 
        

Σ.  Γνώςη χρόςησ Η/Τ 

Σ1   

Σ2 
  

Ζ.   Κοινωνικϊ κριτόρια ( για θϋςεισ ΤΕ ) 
 

Φρόνοσ ανεργύασ:……….. 
          [αριθμ. μηνών] 

 

Σϋκνο πολύτεκνησ οικογϋνειασ:…………... 
                                                      [ναι / όχι] 

Ανόλικα τϋκνα:………….. 
[αριθμόσ ανόλικων τϋκνων] 

Ηλικύα του υποψηφύου:………………….…… 
[ϋωσ 24 ετών / 24 -30 ετών / ϊνω των 30 ετών ] 

 
υνημμϋνα: 
1) ……………………………………………            6) ………………………………………… 

2) ……………………………………………            7) ………………………………………… 

3) … ………..………………………………....         8) ………………………………………… 

4) ………………………………………………        9) ………………………………………… 

5) ………………………………………………      10) ………………………………………… 

Ο/Η υποψόφι……….. 
           (Τπογραφό)                  Ημερομηνύα ……………… 
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(ςυνϋχεια καταγραφόσ μηνών εμπειρύασ) 
Δ. Εμπειρύα 

α/α Από Έωσ Μήνεσ 
απαςχόληςησ 

Φορέασ/Εργοδότησ Ειδικότητα - Καθήκοντα 
(ςυνοπτικά) 

Δ4      

Δ5           

Δ6           

Δ7           

Δ8           

Δ9      

Δ10      

Δ11 
     

Δ12      

Δ13      

Δ14      

Δ15      

Δ16      

Δ17      

Δ18      

Δ19      

Δ20      

Δ21      

Δ22      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ 
με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητϋρασ: 

 

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιότυπου (Fax):  
Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρ. (Εmail):  

 

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του 
ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1. Όλα τα ςτοιχεύα τησ αύτηςόσ  εύναι ακριβό και αληθό και κατϋχω όλα τα απαιτούμενα προςόντα για την 
προκηρυςςόμενη θϋςη, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην ανακούνωςη και αναγρϊφονται ςτην υποβαλλόμενη 
αύτηςη. ε περύπτωςη ανακρύβειασ γνωρύζω ότι θα ϋχω τισ ςυνϋπειεσ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του Ν. 
1599/1986. 
     2. Έχω δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ καθότι δεν ϋχω (με την επιφύλαξη τησ επόμενησ 
παραγρϊφου) κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα, ςύμφωνα με το οπούο δεν μπορεύ να επιλεγεύ 
όποιοσ: α) ϋχει καταδικαςτεύ για κακούργημα και ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη (κοινό και ςτην 
υπηρεςύα), απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, απιςτύα δικηγόρου, δωροδοκύα, καταπύεςη, απιςτύα περύ την 
υπηρεςύα, παρϊβαςη καθόκοντοσ καθ' υποτροπό, ςυκοφαντικό δυςφόμιςη, καθώσ και για οποιοδόποτε 
ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ ό οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, β) εύναι υπόδικοσ 
και ϋχει παραπεμφθεύ με τελεςύδικο βούλευμα για κακούργημα ό για πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ 
περύπτωςησ, ϋςτω και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε, γ) ϋχει, λόγω καταδύκησ, ςτερηθεύ τα πολιτικϊ του 
δικαιώματα και για όςο χρόνο διαρκεύ η ςτϋρηςη αυτό, δ) τελεύ υπό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 
   3. ε περύπτωςη ύπαρξησ του κωλύματοσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου και προκειμϋνου για θϋςεισ 
βοηθητικού ό ανειδύκευτου προςωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όςοι ϋχουν  εκτύςει την ποινό  ό  ϋχουν 
αρθεύ τα μϋτρα αςφαλεύασ που του ϋχουν επιβληθεύ ό  ϋχουν απολυθεύ υπό όρουσ (ϊρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
 

Ημερομηνύα:     /       /2017 

                                                                                                                Ο – Η Δηλ.. 
 

                                                                                                                                                  (Τπογραφό) 

(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 
τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε 
ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την δηλούςα. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1)  
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 

 

Η γνώςη χειριςμού Η/Τ ςτα αντικεύμενα: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) 
υπολογιςτικών φύλλων και γ) υπηρεςιών διαδικτύου αποδεικνύεται ωσ εξόσ: 

(1) Μεπιςτοποιητικϊ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Τπου εκδύδονται από φορεύσ οι οπούοι 
πιςτοποιούνται από τον Εθνικό Οργανιςμό Πιςτοπούηςησ Προςόντων και Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανιςμό Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ό ϋχουν εκδοθεύ από τον ύδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Παρακϊτω αναφϋρονται οι φορεύσ που ϋχουν πιςτοποιηθεύ από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ό τον ΕΟΠΠΕΠ, 
με ςχετικϋσ πρϊξεισ, με την αναγραφόμενη για κϊθε φορϋα ημερομηνύα πιςτοπούηςησ, με 
την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 τησ με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Υ.Ε.Κ. 
2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eλλϊσ Α.Ε. (1.2.2006 ϋωσ 30.11.2012 βϊςει τησ αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςησ 

του ΕΟΠΠΕΠ)  ό PeopleCert Ελλϊσ ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 
απόφαςητουΕΟΠΠΕΠ), 

β)VellumGlobalEducationalServicesS.A. (22.2.2006), 
γ)Infotest (22.2.2006) 
δ)ΙCTHellasΑ.Ε. (22.2.2006) όICTEurope (18.7.2007 αλλαγόονομαςύαστησΙCTHellasΑ.Ε.) 
ε)ΚΕΤ-CERT (5.4.2006) 
ςτ)ACTAΑ.Ε. (17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
η)ΣΕΛΕΥΨΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) όΣΕΛΕΥΨΕΡΣ - TELEFOS  
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πρϊξη μετονομαςύασ τησ ΣΕΛΕΥΨ ΣΡΕΙΝΙΝ –  
TELEFOSTRAINING ΕΠΕ) ό ΙΝΥΟΕΡΣ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 

απόφαςη του ΕΟΠΠΕΠ περύ μετονομαςύασ τησ ΣΕΛΕΥΨ ΕΡΣ - TELEFOSCERT ΕΠΕ) 
θ) DIPLOMA-ΥΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (30.9.2009) 
ι) GLOBALCERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
<<GLOBALCERT>>  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 

ΥΟΡΕΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21-01-2015). 

Σα πιςτοποιητικϊ που εκδύδουν οι ανωτϋρω φορεύσ εύναι τα εξόσ: 
 

α) ECDLEλλϊσ Α.Ε. ό PeopleCert Ελλϊσ ΑΕ 

• ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
 

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 
 

γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
• InfotestCertifiedBasicUser (ICBU) (τα πιςτοποιητικϊ μπορούν να περιϋχουν οποιονδόποτε  
       ςυνδυαςμό των ενοτότων << Επεξεργαςύα Κειμϋνου>>, <<Τπολογιςτικϊ Υύλλα>>,  
<<Τπηρεςύεσ Διαδικτύου>>, <<Παρουςιϊςεισ>> και <<Βϊςεισ Δεδομϋνων>>). 

• InfotestMicrosoftCertifiedApplicationSpecialist. 
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δ) ΙCTHellasΑ.Ε. όICTEurope 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

ε) ΚΕΤ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 

ςτ) ACTAΑ.Ε. 
     • CertifiedComputerUser (CCU) 
 

ζ) ISKILLSA.E. 
    • BasicI.T. Standard 
• BasicI.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

η)ΣΕΛΕΥΨΣΡΕΙΝΙΝ -TELEFOS TRAINING  ΕΠΕόΣΕΛΕΥΨΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ 
όΙΝΥΟΕΡΣ - INFOCERT ΕΠΕ 
    • BasicSkillsόInfocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγόονομαςύαστύτλου) 
• Basic ό InfocertBasic (25.6.2008 αλλαγό ονομαςύασ τύτλου) 
• Integration SkillsόInfocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγόονομαςύαστύτλου) 
    • Infocert Unities 
 

θ) DIPLOMA-ΥΟΡΕΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 • BasicOffice 
 • Business Office 

 
ι) GLOBALCERTΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΚΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤΑΝΨΝΤΜΗΕΣΑΙΡΕΙΑ 
<<GLOBALCERT>> 
Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ια) UNICERT UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS - 

ΥΟΡΕΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. 
UnicertPrimary 
 
Από τα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ πρϋπει να αποδεικνύεται η γνώςη και των τριών 
ενοτότων: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) υπολογιςτικών φύλλων και γ) υπηρεςιών 
διαδικτύου.  
 

ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ ϋχει ολοκληρώςει με επιτυχύα τισ εξετϊςεισ ςτισ οριζόμενεσ από 
την προκόρυξη ενότητεσ αλλϊ το ςχετικό πιςτοποιητικό δεν ϋχει ακόμη εκδοθεύ, μπορεύ να γύνει 
αποδεκτό ςχετικό περύ τούτου βεβαύωςη του κατϊ τα ανωτϋρω πιςτοποιημϋνου φορϋα ϋκδοςησ 
αυτού. Αν ο υποψόφιοσ επιλεγεύ ςτην ειδικότητα που επιδιώκει, πρϋπει να προςκομύςει το 
πιςτοποιητικό ςτο φορϋα πρόςληψησ ό ανϊθεςησ του ϋργου.  
 

Γύνονται δεκτϊ πιςτοποιητικϊ γνώςησ Η/Τ τα οπούα χορηγόθηκαν από τουσ παραπϊνω φορεύσ (α 
ϋωσ δ) μϋχρι και την ημερομηνύα πιςτοπούηςόσ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξόσ ονομαςύα: 

α) ECDL από την εταιρεύα ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Τ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεύα Vellum 
Global Educational Services). 

γ) IC3 ό MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεύαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και 

δ) BTEC in ICT ό Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεύαΙCT Hellas Α.Ε.). 

Γύνονται επύςησ δεκτϊ, εφόςον περιλαμβϊνουν τισ ανωτϋρω ενότητεσ, πιςτοποιητικϊ Γνώςεων 
Φειριςμού Η/Τ που ϋχουν εκδοθεύ από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούσ ςυμμετοχόσ του υποψηφύου 
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ςε εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ Γνώςεων Φειριςμού Η/Τ φυςικών προςώπων που διοργϊνωςε ο 
Οργανιςμόσ.  
 

«Η ιςχύσ των πιςτοποιητικών γνώςησ χειριςμού Η/Τ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορεύσ 
πιςτοποιημϋνουσ από τον καταργηθϋντα Ο.Ε.Ε.Κ. μϋχρι και την ημερομηνύα πιςτοπούηςόσ τουσ και 
από φορεύσ πιςτοποιημϋνουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετϊ την ημερομηνύα 
πιςτοπούηςόσ τουσ εύναι αόριςτησ διϊρκειασ. (παρ. 6 του ϊρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΥΕΚ 189Α’ 
/10-9-2014) όπου αναφϋρεται ότι προςτύθεται παρ. 5 ςτο ϊρ. 38 του Ν.4186/2013). 
 

 
Η αντιςτούχιςη Πιςτοποιητικών γνώςησ πληροφορικόσ ό χειριςμού Η/Τ που χορηγούνται από 
φορεύσ τησ αλλοδαπόσ γύνεται με αποφϊςεισ του Δ.. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Λοιπϊ παραςτατικϊ (βεβαιώςεισ εξεταςτικών κϋντρων, κϊρτεσ δεξιοτότων κ.λπ.) δεν 
γύνονται  δεκτϊ. 
 

(2) Με τύτλουσ ςπουδών, βαςικούσ ό/και μεταπτυχιακούσ, Πανεπιςτημιακόσ ό/και Σεχνολογικόσ 
εκπαύδευςησ, από την αναλυτικό βαθμολογύα των οπούων προκύπτει ότι ο υποψόφιοσ ϋχει 
παρακολουθόςει τϋςςερα (4)τουλϊχιςτον μαθόματα, υποχρεωτικϊ ό κατ’ επιλογό, 
Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Τ. Καθϋνα από τα τϋςςερα (4) αυτϊ μαθόματα μπορεύ να 
ϋχει πραγματοποιηθεύ ςτο πλαύςιο απόκτηςησ τύτλου ςπουδών εύτε Πανεπιςτημιακόσ (Π.Ε.), εύτε 
Σεχνολογικόσ (Σ.Ε.) Εκπαύδευςησ εύτε μεταπτυχιακού τύτλου εύτε διδακτορικού διπλώματοσ και 
υπολογύζονται αθροιςτικϊ.  
 

(3) Οι υποψόφιοι τησ Πανεπιςτημιακόσ, Σεχνολογικόσ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
αποδεικνύουν επαρκώσ τη γνώςη χειριςμού Η/Τ, προςκομύζοντασ μόνο βεβαιώςειστμημϊτων 
ΑΕΙ και ΣΕΙ με τισ οπούεσ πιςτοποιεύται ότι παρακολούθηςαν επιτυχώσ, ςε προπτυχιακό ό 
μεταπτυχιακό επύπεδο, τϋςςερα (4) εξαμηνιαύα μαθόματα τα οπούα κατϊ την εκτύμηςη του 
οικεύου Σμόματοσ εμπύπτουν ςτην περιοχό τησ Πληροφορικόσ ό του χειριςμού Η/Τ. 

Διευκρινύζεται ότι τύτλοι ςπουδών ανώτερησ αλλϊ και κατώτερησ κατηγορύασ από την κατηγορύα 
για την οπούα υποβϊλλει αύτηςη ο υποψόφιοσ, εφόςον πληρούν και τισ λοιπϋσ προώποθϋςεισ 
εγκυρότητασ, γύνονται δεκτού, δεδομϋνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξησ προβλϋπονται 
από το προςοντολόγιο, αφετϋρου οι ςχετικού τύτλοι και βεβαιώςεισ υποβϊλλονται για την 
απόδειξη τησ γνώςησ Η/Τ και όχι για τη διεκδύκηςη θϋςησ ανώτερησ ό κατώτερησ κατηγορύασ τησ 
προκηρυςςόμενησ. 
 

Η γνώςη χειριςμού Η/Τ ςτα αντικεύμενα: α) παρουςιϊςεων και β) βϊςεων 
δεδομϋνων αποδεικνύεται μεπιςτοποιητικϊ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Τπου 
εκδύδονται από τουσ πιςτοποιημϋνουσ φορεύσ τησ ανωτϋρω παραγρϊφου (1), εφόςον ς’ αυτϊ  
περιλαμβϊνονται τα εν λόγω αντικεύμενα. 

 

Η γνώςη χειριςμού Η/Τ ςτα αντικεύμενα: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) 
υπολογιςτικών φύλλων, γ) υπηρεςιών διαδικτύου, δ) παρουςιϊςεων και ε) βϊςεων 
δεδομϋνων αποδεικνύεται, πϋραν των προαναφερομϋνων, και με τύτλουσ ςπουδών, 
τριτοβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ ό δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ειδικότητασ 
Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Τ, όπωσ αυτού αναφϋρονται παρακϊτω: 
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ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ), ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΜΕ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΑΤΣΟΣΕΛΨ Η ΓΝΨΗ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 

(όπωσ αυτοί προςδιορίζονται ςτα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπωσ ιςχύει) 
 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

- Πληροφορικόσ    
- Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Τπολογιςτών    
- Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Σεχνολογύασ Τπολογιςτών    
- Μηχανικού Η/Τ και Πληροφορικόσ     
- Επιςτόμησ Τπολογιςτών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Τπολογιςτών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών υςτημϊτων    
- Μηχανικών Η/Τ Σηλεπικοινωνιών και Δικτύων    
- Επιςτόμησ και  Σεχνολογύασ Τπολογιςτών   
- Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ Σηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Τπολογιςτών   
- Ηλεκτρονικόσ και Μηχανικoύ Τπολογιςτών 
- Πληροφορικόσ με εφαρμογϋσ ςτη Βιοιατρικό 
- Μηχανικών Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Τ 
- Πληροφορικόσ (Ε.Α.Π.)  
- Διδακτικόσ τησ Σεχνολογύασ και Χηφιακών υςτημϊτων  
- Επιςτημών και Πολιτιςμού – Κατεύθυνςη Η/Τ (Π..Ε.) 
      ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ αντύςτοιχησ ειδικότητασ ςχολών τησ αλλοδαπόσ. 

 

Β) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

-    Πληροφορικόσ  
-    Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων    
-    Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών    
- Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων  
- Βιομηχανικόσ Πληροφορικόσ  
- Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικόσ και Σοπογραφύασ  
- Πληροφορικόσ και Σεχνολογύασ Τπολογιςτών   
- Σηλεπληροφορικόσ και Διούκηςησ  
- Σηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Τ (Π..Ε.)    
- Επιχειρηματικού  χεδιαςμού και Πληροφοριακών υςτημϊτων  
- Εφαρμογών Πληροφορικόσ ςτη Διούκηςη και ςτην Οικονομύα 
- Διαχεύριςησ  Πληροφοριών   
      ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ αντύςτοιχησ ειδικότητασ, ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ. 

 

Γ) ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

-   Δύπλωμα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ Ι.Ε.Κ. οποιαςδόποτε ειδικότητασ του τομϋα 
    Πληροφορικόσ, ό  
-   Πτυχύο Α’ ό Β’ κύκλου ςπουδών Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρύου (ΣΕΕ):  
i) Οποιαςδόποτε ειδικότητασ του τομϋα Πληροφορικόσ - Δικτύων Η/Τ, 
ii) Ειδικότητασ Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων ό Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών  
     υςτημϊτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Σομϋα, ό 
-    Απολυτόριοσ τύτλοσ:  
i)  Κλϊδου Πληροφορικόσ Ενιαύου Πολυκλαδικού Λυκεύου, 
ii) Σμόματοσ Προγραμματιςτών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών, Σεχνικού Επαγγελματικού 
     Λυκεύου, ό  
iii) Ειδικότητασ Τπαλλόλων Φειριςτών Η/Τ, Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ χολόσ, 
     ό ϊλλοσ ιςότιμοσ και αντύςτοιχοσ τύτλοσ, ςχολικών μονϊδων τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΨΟΜΑΘΕΙΑ (29-5-2017) 

ΣΙΣΛΟΙ  ΓΛΨΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

  Η γνώςη  τησ Αγγλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 
αποδεικνύεται με βϊςη το ϊρθρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποπούηςη διατϊξεων του π.δ 50/2001 
Καθοριςμόσ προςόντων διοριςμού ςε θϋςεισ φορϋων του δημόςιου τομϋα όπωσ αυτό ιςχύει» (ΥΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ.1 του ϊρθρου 1 π.δ. 116/2006 
«Σροποπούηςη του ϊρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΥΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξόσ: 
 
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπωσ 
αντικαταςτάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
   ή 
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπέδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  
                                                        ή 
γ) με  πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη 
νομική τουσ μορφή, εφόςον  είναι πιςτοποιημένοι ή αναγνωριςμένοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ 
χώρασ για να διενεργούν εξετάςεισ και να χορηγούν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο 
αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέασ πιςτοποίηςησ ή αναγνώριςησ ςτην οικεία χώρα, 
απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ  τησ χώρασ ςτην Ελλάδα ότι τα 
πιςτοποιητικά που χορηγούνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν έχουν ωσ μητρική 
γλώςςα την Αγγλική , είναι αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χώρασ ωσ έγκυρα αποδεικτικά 
γνώςησ τησ Αγγλικήσ γλώςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χώρα νοείται η χώρα ςτην οποία η 
μητρική ή επίςημη γλώςςα είναι η Αγγλική  

Βϊςει των ανωτϋρω καθώσ και των μϋχρι ςόμερα προςκομιςθϋντων ςτο ΑΕΠ, από τουσ οικεύουσ 
φορεύσ, βεβαιωτικών εγγρϊφων γύνονται δεκτϊ, πϋραν του Κρατικού Πιςτοποιητικού 
γλωςςομϊθειασ, τα εξόσ πιςτοποιητικϊ: 

 

(α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιςτημύου   CAMBRIDGE.  
   
• BULATS English Language Test, βαθμολογύα 90-100, τουΠανεπιςτημύουτου CAMBRIDGE. 
 
• International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
μεβαθμολογύααπό 8,5 καιϊνω . 
 
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH τουΠανεπιςτημύου   
MICHIGAN.   
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ό PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL 
Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2) 
 
• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY COLLEGE 
LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπόδειξητησϊριςτησγνώςησ) ό CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
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INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL -MASTERY- (υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπόδειξητησϊριςτησγνώςησ). 
 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ό PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2). 
. 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό 
«Distinction” ό “Credit”).  
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 
C2) (μϋχρι 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) ό  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 
Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 
•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) τουΠανεπιςτημύουτου CAMBRIDGE. 
 
•   BULATS English Language Test, βαθμολογύα 75-89, τουΠανεπιςτημύουτου CAMBRIDGE. 
 
• International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
μεβαθμολογύααπό 7 ϋωσ 8. 
 
• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ό PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL 
Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1) 
 
• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - 
EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπόδειξητησπολύκαλόσγνώςησ) ό  CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL - EXPERT - (υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπόδειξητησπολύκαλόσγνώςησ). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ- USA) καιτησΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΕΝΨΕΨ. 
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• ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογύααπό 785 ϋωσ 900 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ό PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1).  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περύπτωςη που η 
μύα  εκ των ενοτότων εύναι με βαθμό “Pass”).  
 
•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό 
«Distinction” ό “Credit”).  
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level 
C1) ) (μϋχρι 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) ό Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 
Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογύααπό 91 ϋωσ 99 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) 
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογύααπό 190 ϋωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
Language ASSESSMENTS (CaMLA) 
 
•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 

 

(γ) Καλόγνώςη (Β2) : 

•FIRSTCERTIFICATEINENGLISH (FCE) τουΠανεπιςτημύουCAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογύα 60-74, του Πανεπιςτημύου του CAMBRIDGE. 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 

με βαθμολογύα από 5,5  ϋωσ 6,5. 

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του 

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

EDEXCEL ό PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) 

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊγια την 

απόδειξητησ καλόσγνώςησ) ό  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊγια την απόδειξητησ  καλόσγνώςησ). 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογύα από 505 ϋωσ 

780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

Certificate in ESOL International (CEF B2)  . 

•PEARSONLCCIEFBLEVEL 3 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περύπτωςη που 

η μύα  εκ των ενοτότων εύναι με βαθμό “Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ό “Credit. 

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

level B2) ) (μϋχρι 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). 

•  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) ό Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

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

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

Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογύα από 80 ϋωσ 90 

του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογύα από 157 ϋωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

Language ASSESSMENTS 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
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 (δ) Μϋτριαγνώςη (Β1) : 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιςτημύου   CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογύα 40-59, του Πανεπιςτημύου του CAMBRIDGE. 

• International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογύα από 4  ϋωσ 5. 

• Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    

LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ό 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ό EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1) 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON . 

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

listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊγια την 

απόδειξητησμϋτριασ γνώςησ) ό CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- 

(υνυποβϊλλονται  αθροιςτικϊγια την απόδειξητησμϋτριασ γνώςησ). 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογύα από 405 ϋωσ 

500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1). 

• PEARSONLCCIEFBLEVEL 2 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περύπτωςη 

που η μύα  εκ των ενοτότων εύναι με βαθμό “Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ό “Credit”). 

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

equivalent level B1) (μϋχρι 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)  ό Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse 

Awards). 

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

Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογύα από 67 ϋωσ 79 

του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS  

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογύα από 120 ϋωσ 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

Language ASSESSMENTS 

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

Πιςτοποιητικϊ ϊλλα, πλην των ανωτϋρω, προκειμϋνου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη τησ γνώςησ  τησ αγγλικόσ γλώςςασ πρϋπει να ςυνοδεύονται από:  

 (i)  βεβαύωςη του  φορϋα που το εξϋδωςε, ότι τόςο ο φορϋασ όςο και το ςυγκεκριμϋνο 

πιςτοποιητικό γλωςςομϊθειασ εύναι πιςτοποιημϋνα από την αρμόδια προσ τούτο εθνικό αρχό  

               ό  

 (ii) βεβαύωςη του αρμοδύου Τπουργεύου ό τησ Πρεςβεύασ τησ χώρασ ςτην Ελλϊδα (ςε 

περύπτωςη μη υπϊρξεωσ φορϋα πιςτοπούηςησ ό αναγνώριςησ), ότι το προςκομιζόμενο 

πιςτοποιητικό εύναι αποδεκτό ςε δημόςιεσ υπηρεςύεσ τησ οικεύασ χώρασ ωσ ϋγκυρο αποδεικτικό 

γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςε αντύςτοιχο επύπεδο. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Γαλλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

 (α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Δύπλωμα ALLIANCEFRANCAISE.   

• Πιςτοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTIONLETTRES ό  DALFC2 Γαλλικό Τπουργεύο Παιδεύασ -CIEP. 

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

τύτλοστουδιπλώματοσ όταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne 

Universite. 

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

Universite. 

   • Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),        

Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησΛιϋγησ – Επύπεδο C2 

• Certificat V.B.L.T. Niveauprofessionnelτου Πανεπιςτημύου Γενεύησ.  

 

 

ΑΔΑ: ΨΣ354653Π4-9ΝΤ



 

 

28 
 

(β) Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•  DIPLOMED’ ‘ETUDESSUPERIEURES (DES) (χορηγεύτο μϋχρι το 1996)- Γαλλικό Ινςτιτούτο 

Ελλϊδοσ. 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ό  DALF C1 Γαλλικό Τπουργεύο Παιδεύασ -CIEP. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ό (Paris-Sorbonne C1) Paris-

Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),    

Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησΛιϋγησ – Επύπεδο C1 

• Certificat V.B.L.T. NiveauOPERATIONNELτουΠανεπιςτημύουΓενεύησ. 

 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτϊθηκε  

με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ό DELF B2 Γαλλικό Τπουργεύο Παιδεύασ -CIEP. 

• CERTIFICATDELANGUEFRANCAISE  (το οπούο χορηγεύτο μϋχρι το 1996) Γαλλικό Ινςτιτούτο 

Ελλϊδοσ. 

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

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),    

Departement de francais, του Πανεπιςτημύου τησΛιϋγησ – Επύπεδο Β2 

• Certificat V.B.L.T. NiveauSOCIALτουΠανεπιςτημύουΓενεύησ. 

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτϊθηκε 

με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

•  DELF B1 Γαλλικό Τπουργεύο Παιδεύασ -CIEP. 

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

Universite. 

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV), 

Departement de francais, τουΠανεπιςτημύουτησΛιϋγησ – ΕπύπεδοΒ1 

•  Certificat V.B.L.T. NiveausurvieτουΠανεπιςτημύουτησΓενεύησ.  
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ημεύωςη:  Για τα πιςτοποιητικϊ παλαιοτϋρων ετών τα οπούα δεν αναγρϊφονται ςτο παρόν, 

απαιτεύται βεβαύωςη, από τον οικεύο φορϋα (Γαλλικό Ινςτιτούτο Αθηνών-Τπηρεςύα 

Εξετϊςεων), για το επύπεδο του πιςτοποιητικού . 

 

 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

Η γνώςη τησ Γερμανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

 (α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

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

Schreiben, Sprechen) τουΙνςτιτούτου Goethe. 

Πιςτοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιςτημύου  Ludwig-

Maximilian τουΜονϊχου και τουΙνςτιτούτου Goethe (μϋχρι 31-12-2011) 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), τουΠανεπιςτημύου  Ludwig-Maximilian 

τουΜονϊχου και τουΙνςτιτούτου Goethe (μϋχρι 31-12-2011) 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) τουΙνςτιτούτου Goethe (μϋχρι 31-12-2011) 

• ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητεσ: Lesen, Hören,    Schreiben, 

Sprechen) 

•  Zertifikat V.B.L.T. ProfessionalesLebenτου Πανεπιςτημύου Γενεύησ.   

 

(β)Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•  GOETHE – ZERTIFIKATC1 του Ινςτιτούτου Goethe. 

• ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μϋχρι 2007) του Ινςτιτούτου Goethe. 

• PRUFUNGWIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτούτου Goethe. 

• ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μϋχρι 31/12/2014) . Από 

1/1/2015 ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1. 

• Zertifikat V.B.L.T. SelbständigesLebenτου Πανεπιςτημύου Γενεύησ.  
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(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτϊθηκε  

με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτούτου Goethe. 

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

• ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μϋχρι 31/12/2014) . Από 

1/1/2015  ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) ZertifikatΒ2. 

  •Zertifikat V.B.L.T. SozialesLebenτουΠανεπιςτημύουΓενεύησ.  

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• Goethe-ZertifikatB1 (Ενότητεσ: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινςτιτούτου 

Goethe. 

• ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD) του Ινςτιτούτου Goethe (μϋχρι 31-7-2013). 

• ZERTIFIKATDEUTSCHALSFREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταςτϊθηκε από την 1-1-2000 

(ςτην Ελλϊδα από τον Μϊιο του 2000)] με το ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD). 

• ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μϋχρι  31/12/2013). Από 

1/1/2014 ÖsterreichischesSprachdiplom (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητεσ: Lesen, Hören,    

Schreiben, Sprechen) 

• Zertifikat V.B.L.T. AltaglichesLebenτου Πανεπιςτημύου τησΓενεύησ.  

 

Δ) ΙΣΑΛΙΚΑ 

 

ΗγνώςητησΙταλικόσγλώςςασ(ϊριςτηΓ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

 (α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (τουΙταλικού ΜορφωτικούΙνςτιτούτουΑθηνών) 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ό DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

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

Πανεπιςτημύου τησΠερούντζια. 
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• Certificato V.B.L.T. Livelloprofessionaleτου Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

• Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. C2 ό  P.L.I.D.A. D (ϋωσ το 2003) 

 

 

 

(β)Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMADILINGUAITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινςτιτούτου Αθόνασ ϋωσ τον Ιούνιο 

2014) 

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 

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

Πανεπιςτημύου τησΠερούντζια. 

• Certificato V.B.L.T. Livellooperativoτου Πανεπιςτημύου Γενεύησ. 

• Πιςτοπούηςη   P.L.I.D.A. C1 ό P.L.I.D.A. C (ϋωσ το 2003) . 
 

 

 (γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 3 (CELI 3) 

τουΠανεπιςτημύουτησΠερούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOSOCIALLEτουΠανεπιςτημύουΓενεύησ. 

• Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. B2 ό P.L.I.D.A. Β (ϋωσ το 2003).  

 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτϊθηκε 

με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) 

τουΠανεπιςτημύουτησΠερούντζια. 

• DIPLOMAINTERMEDIO DILINGUAITALIANA  

• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOSUPRAWIVENZAτουΠανεπιςτημύουτησΓενεύησ. 

• Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. B1. 
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ημεύωςη:  Για τα πιςτοποιητικϊ παλαιοτϋρων ετών που ϋχουν χορηγηθεύ από το Ιταλικό 

Μορφωτικό Ινςτιτούτο (Αθόνασ και Θεςςαλονύκησ) και δεν αναγρϊφονται ςτο 

παρόν, απαιτεύται βεβαύωςη, από τον οικεύο φορϋα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινςτιτούτο 

Αθηνών-Τπηρεςύα Εξετϊςεων), για το επύπεδο του πιςτοποιητικού . 

 

Ε)  ΙΠΑΝΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Ιςπανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

• Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMADELESUPERIORDEESPANOL (DELE) (μϋχριτο 2002)  

• DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELSUPERIOR)-(DELE) (μϋχριτο 2008)  

• DIPLOMADEESPANOL- NIVELC2 (DELE) (από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ) 

• CERTIFICADOSUPERIORE.O.I. (ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS (από το Τπουργεύο Παιδεύασ , 

Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ) 

(β)Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMADEESPANOL-NIVELC1 (DELE) (από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ) 

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

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μϋχρι το 2002) (από 

το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ 

Ιςπανύασ) 

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

το 2008), (από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και 

Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ) 

• DIPLOMADEESPANOL-NIVELB2 (DELE) (από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ) 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 
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•Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του Ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003. 

•CERTIFICADOINICIALDEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (DELE) (μϋχρι το 2002) (από το 

Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ 

Ιςπανύασ)  

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μϋχρι το 2008), 

(από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και 

Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ)  

.•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινςτιτούτο Cervantes εξ ονόματοσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμού και Αθλητιςμού τησ Ιςπανύασ)  

 

Σ) ΡΨΙΚΑ 

Η γνώςη τησ Ρωςικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολύ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια Β1) 

αποδεικνύεται, ωσ εξόσ:  

(α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) : 

• Κρατικό πιςτοποιητικό γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003). 

•СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ του  Υιλολογικού Σμόματοσ του Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ «M.V. 

Lomonosov», με φορϋα χορόγηςησ ςτην Ελλϊδα το Ρωςικό Επιςτημονικό και Πολιτιςτικό 

Κϋντρο τησ Πρεςβεύασ τησ Ρωςύασ ςτην Ελλϊδα (ϋωσ 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ των Ομοςπονδιακών κρατικών ιδρυμϊτων ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ρωςικόσ 

Ομοςπονδύασ, «Κρατικού Ινςτιτούτου τησ ρωςικόσ γλώςςασ Α..Πούςκιν», «Κρατικού 

Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ Μ.Β.Λομονόςοβ», «Ρωςικού Πανεπιςτημύου τησ Υιλύασ των Λαών», 

«Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Αγύασ Πετρούπολησ», «Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Σιουμϋν»  

επιπϋδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΨΝ).  

(β)Πολύ καλό γνώςη (Γ1/C1) : 

 

•(Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙТРЕТИЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ του  

Υιλολογικού Σμόματοσ του Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορϋα 
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χορόγηςησ ςτην Ελλϊδα το Ρωςικό Επιςτημονικό και Πολιτιςτικό Κϋντρο τησ Πρεςβεύασ τησ 

Ρωςύασ ςτην Ελλϊδα. (ϋωσ 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ των Ομοςπονδιακών κρατικών ιδρυμϊτων ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ρωςικόσ 

Ομοςπονδύασ, «Κρατικού Ινςτιτούτου τησ ρωςικόσ γλώςςασ Α..Πούςκιν», «Κρατικού 

Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ Μ.Β.Λομονόςοβ», «Ρωςικού Πανεπιςτημύου τησ Υιλύασ των Λαών», 

«Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Αγύασ Πετρούπολησ», «Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Σιουμϋν»  

επιπϋδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 • PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΨΝ). 

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :  

•(Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε  με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003). 

•СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙВТОРОЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ του  

Υιλολογικού Σμόματοσ του Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορϋα 

χορόγηςησ ςτην Ελλϊδα το Ρωςικό Επιςτημονικό και Πολιτιςτικό Κϋντρο τησ Πρεςβεύασ τησ 

Ρωςύασ ςτην Ελλϊδα. (ϋωσ 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ των Ομοςπονδιακών κρατικών ιδρυμϊτων ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ρωςικόσ 

Ομοςπονδύασ, «Κρατικού Ινςτιτούτου τησ ρωςικόσ γλώςςασ Α..Πούςκιν», «Κρατικού 

Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ Μ.Β.Λομονόςοβ», «Ρωςικού Πανεπιςτημύου τησ Υιλύασ των Λαών», 

«Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Αγύασ Πετρούπολησ», «Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Σιουμϋν»  

επιπϋδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

•PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΨΝ). 
 

(δ) Μϋτρια γνώςη (Β1) : 

•(Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13  του ν.3149/2003). 

•СЕРТИФИКАТ – 

РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙПЕРВЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ του  

Υιλολογικού Σμόματοσ του Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορϋα 

χορόγηςησ ςτην Ελλϊδα το Ρωςικό Επιςτημονικό και Πολιτιςτικό Κϋντρο τησ Πρεςβεύασ τησ 

Ρωςύασ ςτην Ελλϊδα. (ϋωσ 31/12/2014). 
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• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ των Ομοςπονδιακών κρατικών ιδρυμϊτων ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ρωςικόσ 

Ομοςπονδύασ, «Κρατικού Ινςτιτούτου τησ ρωςικόσ γλώςςασ Α..Πούςκιν», «Κρατικού 

Πανεπιςτημύου τησ Μόςχασ Μ.Β.Λομονόςοβ», «Ρωςικού Πανεπιςτημύου τησ Υιλύασ των Λαών», 

«Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Αγύασ Πετρούπολησ», «Κρατικού Πανεπιςτημύου τησ Σιουμϋν»  

επιπϋδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΨΝ).  

Ολοι οι τύτλοι ςπουδών ξϋνησ γλώςςασ πρϋπει να ςυνοδεύονται από επύςημη 

μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα 

Επύςησ: 

α)Η ϊριςτη  γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνύεται καιμε τουσ εξόσ τρόπουσ: 

(i) Με Πτυχύο Ξϋνησ Γλώςςασ και Υιλολογύασ ό Πτυχύο Ξϋνων Γλωςςών Μετϊφραςησ και 

Διερμηνεύασ ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό αντύςτοιχο και ιςότιμο ςχολών τησ αλλοδαπόσ, 

(ii) Με Πτυχύο, προπτυχιακό ό μεταπτυχιακό δύπλωμα ό διδακτορικό δύπλωμα οποιουδόποτε 

αναγνωριςμϋνου ιδρύματοσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ αλλοδαπόσ, 

(iii) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 , 

(iv) Με Απολυτόριο τύτλο ιςότιμο  των ελληνικών ςχολεύων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, 

εφόςον ϋχει αποκτηθεύ μετϊ από κανονικό φούτηςη τουλϊχιςτον ϋξι ετών ςτην αλλοδαπό.  

    β) Η πολύ καλό γνώςη ό η καλό γνώςη ό η μϋτρια γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ 

αποδεικνύεται και με κρατικό πιςτοποιητικό γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1, Β2 και Β1 

αντύςτοιχα, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΥΕΚ 186 Α΄), όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του ϊρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΥΕΚ 141 Α΄). Ηκαλό 

γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνύεται και με απολυτόριο ό πτυχύο ςχολεύου τησ αλλοδαπόσ 

δευτεροβϊθμιασ ό μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ τριετούσ τουλϊχιςτον φούτηςησ. 

Οι υπό ςτοιχεύο α(iv) και β τύτλοι ςπουδών τησ αλλοδαπόσ πρϋπει να ςυνοδεύονται 

επιπλϋον και από βεβαύωςη για το επύπεδο τησ εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ ςτην οπούα 

ανόκουν, η οπούα χορηγεύται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ό Ε.Ο.Π.Π ό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ό από την αρμόδια 

Διεύθυνςη του Τπουργεύου Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Διευκρινύζεται ότι η εν 

λόγω βεβαύωςη χορηγεύται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ό Ε.Ο.Π.Π ό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετϊ  την 

ϋκδοςη τησ αντύςτοιχησ ατομικόσ διοικητικόσ πρϊξησ ιςοτιμύασ. 

ημεύωςη:  
α) Δεν απαιτεύται η απόδειξη τησ γνώςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ εϊν οι επικαλούμενοι τύτλοι ςπουδών 

ϋχουν αποκτηθεύ ςτο εξωτερικό, όπου τα μαθόματα διδϊςκονται ςτην ύδια γλώςςα. 
β) Εύναι αυτονόητο ότι τύτλοι ςπουδών γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ υπερκεύμενου 

επιπϋδουαποδεικνύουν και τη γνώςη κατώτερου (ζητούμενου) επιπϋδου τησ ξϋνησ γλώςςασ. 

Η  ϊδεια επϊρκειασ διδαςκαλύασ ξϋνησ γλώςςασ, δεν αποδεικνύει την γνώςη ξϋνησ γλώςςασ (π.δ. 

347/2003).  Οι υποψόφιοι που εύναι κϊτοχοι τησ ςχετικόσ ϊδειασ  προκειμϋνου να αποδεύξουν τη 
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γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, πρϋπει να προςκομύςουν τα προβλεπόμενα κατϊ περύπτωςη, ςτο 

παρόν Παρϊρτημα πιςτοποιητικϊ ξϋνησ γλώςςασ.  
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