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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για το υποέργο  3 «Αρχαιολογικές εργασίες» του ενταγµένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 

έργου µε τίτλο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές 

Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου»  

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙEITAI ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

΄Εχοντας  υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων. 

2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και προσωπικού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

3. Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» όπως ισχύει.  

4. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/30.6.2000) «Θέµατα προετοιµασίας των 

Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 

5. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001) «Θέµατα Ολυµπιακής 

Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής & άλλες διατάξεις» 

6. Το αρθ. 14, παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 289/Α/) όπως ισχύει.  

7. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Το αρθ. 42, παρ. 4 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της 

κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2 του 
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αρθ. 10, του Π.∆. 99/1992, αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους 

Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. 

9. Το αρθ. 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά µε την επέκταση των εβδοµαδιαίων ωρών 

εργασίας των µονίµων υπαλλήλων και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και λοιπών Ν.Π.∆.∆. 

και όσων κατηγοριών προσωπικού, υπηρεσιών και φορέων του δηµοσίου τοµέα 

ακολουθούν το ωράριο αυτών. 

10. Το αρθ. 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που 

αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 

2012-2015» όπως ισχύει και συµπληρώθηκε µε το αρθ. 65 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 

100/Α/20.7.2017).  

11. Το αρθ. 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012) «Αντιµετώπιση της βίας στα 

γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».  

12. Τις διατάξεις του Ν. 4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α/14.3.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 

Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου». 

13. Τις διατάξεις του αρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 

ρυθµίσεις. 

14. Το αρθ. 29 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 

β) Ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του Ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/06.12.2005) και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού 

που προσλαµβάνεται σε έργα που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής 

αυτεπιστασίας και συγχρηµατοδοτούµενα από επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

από την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου της 33/2006». 

15. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 

εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων». 

16. Το Π.∆. 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/31/.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των 

διατάξεων του Π.∆. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισµού. 

17. Το Π.∆. 410/1998 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο των 

διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου». 

18. Το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει 

έργων. 

19. Το Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004) «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα».  

20. Το Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) για τον Οργανισµό του ΥΠΠΟΑ.   

21. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».   
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22. Την µε αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.4.2014 (Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, περί 

«Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 

εγγράφων». 

23.  Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/AΤΝΕΚΕ/115620/350/15.3.2018 (ΦΕΚ 1255/Β/05.4.2018) Υπουργική 

Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στους 

Προϊσταµένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 

αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 

στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρµοδιότητας της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού 

και Αθλητισµού. 

24. Την µε αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/260443/32332/29110/22429/24.9.2015 

(ΦΕΚ 2124/Β/01.10.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 

«Συντοµογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».  

25.  Την µε αριθ. Ε∆ΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ 

έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα τρίτων που εκτελούνται δι΄ αυτεπιστασίας.  

26. Την µε αριθ. 2947/27.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αγωγών 

αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και 

Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου» µε κωδικό ΟΠΣ/MIS 5001402 στο Ε.Π. «Αττική 2014-

2020».  

27. Το από 30.1.2018 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ανατολικής Αττικής και της Ε.Υ.∆.Α.Π. ΑΕ. 

28. Την µε αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ2/47510/32271/1084/596/28.02.2018 

Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του 

έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, 

∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου», απολογιστικά και µε 

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 

29. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό πράξης 2016ΕΠ08510038 της 

ΣΑΕΠ 0851 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 

   Την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 

υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου µε τίτλο  «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 

ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου 

∆ιονύσου» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης και για εννέα (9) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης της σύµβασης, έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η 

σχετική χρηµατοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλουν, ως εξής: 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι  καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα 

συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, 

είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, απευθύνοντάς την στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψιν κ. Αρµακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας 

210.3240563, εσωτ.110), εντός προθεσµίας (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την 

επόµενη της καταχώρησης  στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της 

ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 12.7.2018 έως και   

18.7.2018). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο αυτών, κρίνεται 

µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή 

του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά υποχρεούνται να 

ενηµερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, µε τηλεµοιοτυπία (στο fax: 

210.3240457) ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (στη διεύθυνση: efaanat@culture.gr), εντός της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

Επισηµαίνεται ότι, διόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνον 

µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 

παρ. 7 του Ν.2738/1999). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 

κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία 

ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 

αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
    

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 
 

α)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς 

ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική 

γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΠΕ) Αρχαιολόγοι 1 

  ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 

(για ανασκαφικές εργασίες) 
4 

Εκτέλεση αρχαιολογικών 

εργασιών στις περιοχές 

Άνοιξης, ∆ιονύσου, 

Σταµάτας, και Ροδόπολης 

του  ∆ήµου ∆ιονύσου 

ΑΔΑ: 6ΗΙΝ4653Π4-7ΩΠ



5 

ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/96 αρθ. 10 παρ.1) 

που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: i) ΥΠΕΠΘ Ανδ.Παπανδρέου 37, 

Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 210.3443384 και ii) Καραµαούνα 1, Πλ.Σκρά, Τ.Κ. 55132 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων: 

 

Α΄ ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο:  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 

 

Γ΄ ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την 

κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 

 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να προσκοµίζουν οι οµογενείς 

και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα 

της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

  

Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54006, τηλ. 2310.997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 

υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη 

γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς 

αλλοδαπούς που προέρχονται  από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιµβρο και 

Τένεδο.  

β) να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.  

 

γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν.  

 

δ) να µην έχουν κώλυµα κατά το αρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί 

έχουν αρθεί ή απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 αρθ. 4 παρ.6). 
   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΥΕ  

    

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΥΕ νοείται η απασχόληση µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο τής προς πλήρωση θέσης. 

Για την κατηγορία ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών, η συναφής εµπειρία µοριοδοτείται 

ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθµίδας που αποκτήθηκε (∆Ε ή ΥΕ). 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

   

ΠΕ Αρχαιολόγοι 

 

� Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της 

Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, 

αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ. 

� Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερµανικής, ή ιταλικής γλώσσας. 

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

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

� Αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της 

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

 

Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης 

γλώσσας, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και µε πολύ καλή γνώση ή ακόµη και καλή 

γνώση ξένης γλώσσας. 

 

ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες) 

 

� Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του αρθ. 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

� Αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της 

προκηρυσσόµενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων). Το 40% των 

προκηρυσσόµενων θέσεων αφορά συναφή µε το αντικείµενο εµπειρία, µικρότερη των 

έξι (6) µηνών. 

 

     Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του απολυτηρίου τίτλου 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, 

αλλά µε συναφή εµπειρία. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

   Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόµενη στο αρθ. 81 του Ν.1958/91 σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. 99/92 και το αρθ. 14, παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. 

   Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, 

αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης Μνηµείων Αρχαιολογικών Χώρων και των 

εκτελούµενων έργων Μουσείων µε επιστηµονικό προσωπικό και µε τεχνίτες, θα εφαρµοσθούν 

τα κριτήρια και η αντίστοιχη µοριοδότηση του αρθ. 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

   Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα κατατάσσονται 

µε φθίνουσα σειρά µορίων, κατά ειδικότητα, σε δύο πίνακες (άνω των 6 µηνών εµπειρία - 60% 

και κάτω των 6 µηνών εµπειρία ή χωρίς εµπειρία σύµφωνα µε τα παρακάτω- 40%), µε βάση 
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τόσο τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια όσο και µε τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

� Για την κατηγορία ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών το 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα 

καλυφθεί από υποψηφίους που έχουν εξειδικευµένη και συναφή εµπειρία µε την 

προκηρυσσόµενη θέση άνω των έξι (6) µηνών και το 40% θα καλυφθεί από υποψηφίους 

µε εµπειρία µικρότερη των έξι (6) µηνών. 

 

� Για τις προκηρυσσόµενες ειδικότητες ισχύει ότι:  

� Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους µε εξάµηνη εµπειρία, τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν 

από υποψηφίους µε µικρότερη εµπειρία για την κατηγορία ΥΕ Ειδικευµένων 

Εργατών, και χωρίς εµπειρία για την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων.  

� Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους µε εµπειρία µικρότερη των έξι (6) µηνών, τότε οι υπολειπόµενες 

θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους µε εµπειρία µεγαλύτερη των έξι (6) 

µηνών, για την κατηγορία των ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών. 

� Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους χωρίς εµπειρία τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από 

υποψηφίους µε εµπειρία µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών, για την κατηγορία ΠΕ 

Αρχαιολόγων. 

� Για την κατανοµή των προκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνεται υπόψη ότι, για 

κλάσµα µισής µονάδας και πάνω, διατίθεται µια θέση στην κατηγορία όσων 

έχουν εµπειρία. 

   Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός της συνάφειας των τίτλων σπουδών µε το γνωστικό 

αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας που εκδίδει 

την προκήρυξη.   
  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 Για τις κατηγορίες ΠΕ:    

 

 α) Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη, βαθµολογείται 

ως εξής: οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε 

δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 110. 

 

 β) ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: τετρακόσιες (400) µονάδες. 

 

 γ) ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: διακόσιες (200) µονάδες. 

 

 δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της  

    θέσης: διακόσιες (200) µονάδες. 

 

ε) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο της  

    θέσης: εκατό (100) µονάδες. 
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   στ) 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. 

       

         Η γνώση ξένης γλώσσας µοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προσόν είτε όχι. 
 

ζ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της              

θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο          

σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες. 

 

  η) Η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7) µονάδες       

ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι (84) µήνες. 

 

   Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, 

µοριοδοτείται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των µορίων, που προβλέπονται για τον 

αντίστοιχο πρώτο τίτλο. 
 

Για την κατηγορία ΥΕ: 

 

    α) Η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7) µονάδες 

ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι (84) µήνες. 

  

    β) Ο αριθµός των ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε εκατό (100) µονάδες για καθένα από 

τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για κάθε ένα από τα επόµενα 

ανήλικα τέκνα. 

 

    γ) Ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά, βαθµολογείται µε 

πενήντα (50) µονάδες. 

 

    δ) Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθµολογείται µε τριακόσιες (300) 

µονάδες. 

 

    ε) Η ηλικία των υποψηφίων βαθµολογείται ως εξής: 

 

      Για ηλικία έως 24 ετών – (50) µονάδες 

      Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – (75) µονάδες  

      Για ηλικία άνω των 30 ετών – (0) µονάδες 
   

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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 Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

 

 α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθµολογούµενων τίτλων 

τους, συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα 

όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 

έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

  

 β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 

  

      γ) Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8, παρ. 4,του Ν. 1599/86  

         «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση µπορεί  

         να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»  

         [Με ατοµική ευθύνη του υποψήφιου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 22 του Ν.1599/1986, δηλαδή: 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 

αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]  

δηλώνει  ότι: 

    

1) Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα 

απαιτούµενα προσόντα για την προκηρυσσόµενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται 

στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. Σε περίπτωση 

ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν.1599/1986.   

2) Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (µε την 

επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το αρθ.8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί 

για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, 

συκοφαντική δυσφήµιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γεννετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος 

και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα 

της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) έχει,  

λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση. 

3) Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και 

προκειµένου για θέσεις βοηθητικού  ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από 

το κώλυµα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που 

του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (αρθ.4 παρ. 6 Ν.2207/1994). 

 

δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η προσκόµιση: 

ΑΔΑ: 6ΗΙΝ4653Π4-7ΩΠ



10 

 

        Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

� Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 

η διάρκεια της ασφάλισης και 

� Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, χωριστή από την αίτηση, κατά το 

αρθ.8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νοµικό πρόσωπο. 

� Οι µισθωτοί του δηµοσίου µπορούν, εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν 

βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να 

προκύπτει το είδος, η χρονική διάρκεια, η ειδικότητα πρόσληψης, το 

αντικείµενο απασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων.  

� Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση 

του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η 

χρονική διάρκεια και το αντικείµενο απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο 

εργοδότης δεν υφίσταται πλέον πρέπει να προσκοµισθεί οποιοδήποτε 

παραστατικό (π.χ. σύµβαση, αναγγελία πρόσληψης) από το οποίο να 

προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το 

αντικείµενο της απασχόλησης. 

Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα δύνανται να προσκοµίσουν, αντί της 

βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαρισµό Ασφαλισµένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να 

έχει εκδοθεί αρµοδίως, ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήµων του 

ΙΚΑ.  

 

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

� Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 

η διάρκεια ασφάλισης. 

� Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου χωριστή από την αίτηση, κατά το 

αρθ. 8 του Ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, 

µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

� Υποβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 

καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 

 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, 

αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και 

η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

 

 

 

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 
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1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η 

ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των 

αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ηµεροµηνία έκδοσης της 

ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και 

κάρτας ανεργίας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων 

τέκνων, πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης των δυο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 

έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του 

ΑΣΕΠ). 

3. Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, απαιτούνται αθροιστικά:  

� πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου, πρόσφατης έκδοσης όχι 

παλαιότερης των δυο (2) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής 

των αιτήσεων και 

� πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε).  

 

Παρατηρήσεις:   

 

1. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι η ισχύς των αναγραφοµένων στοιχείων της 

υποβαλλόµενης υπεύθυνης δήλωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση 

δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η Υπηρεσία θα προβεί σε εφαρµογή όλων των 

κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Η Υπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφοµένων στις υπεύθυνες 

δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία µέσω έγγραφης επικοινωνίας µε τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες, µε εργοδότες και µε άλλους φορείς.  
 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

 

Της αλλοδαπής: 

  

    Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση 

πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.  

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 

ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο 

ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όµως µετά το νέο «Κώδικα 

∆ικηγόρων» (αρθ. 36, Ν. 4194/2013, ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013) µεταφράσεις ξενόγλωσσων 

εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο 

δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

µετέφρασε.  

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
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Για τίτλους Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιµίας  

(όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ). 

 

Της ηµεδαπής:  

  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και 

φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – 

πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 

φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 

κ.λ.π.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολυτήριο 

ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει 

θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

    Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης, 

στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, 

που λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης 

των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου 

στο ∆ηµόσιο Ταµείο αξίας είκοσι (20) ευρώ που έχει εκδοθεί από ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 

   Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να 

καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των 

ενστάσεων.     

   Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας. Αν η 

υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. 

   Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των επιτυχόντων για 

οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται µε τους πρώτους επιλαχόντες 

κατά σειρά µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

    Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειµένου να ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση υπέρτερου 

έννοµου συµφέροντος). 
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ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

   Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως µε 

οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ, συστηµένη επιστολή) αµέσως µε 

την ανάρτηση των πινάκων µοριοδότησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά 

τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης. 

   Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη 

της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ, 

συστηµένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά µε την αποδοχή ή µη της θέσης, άλλως θα 

θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ 

 

 Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται 

µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας 

κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της 

σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

 

Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισµένου χρόνου που θα 

προσληφθεί, θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για εννέα (9) 

µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσής της, έως την ολοκλήρωση του υποέργου, 

εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η σχετική χρηµατοδότηση και οι ανάγκες του το 

επιβάλλουν.  

Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες την 

εβδοµάδα. 

      Η δαπάνη µισθοδοσίας των προσλαµβανοµένων θα βαρύνει την ΣΑΕΠ 0851 του κωδικού 

πράξης 2016ΕΠ08510038, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

    Το αντίγραφο ποινικού µητρώου και το πιστοποιητικό περί µη θέσης σε δικαστική 

συµπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 

    ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία πρόσληψης προκύψει θέµα, το 

οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 

ανατρέξει και να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, κανονισµό κ.α. που είναι σχετική µε το 

θέµα αυτό.   

    Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ανατολικής Αττικής στις 11.7.2018 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://www.diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 

(https://www.culture.gr).  
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το Ειδικό Παράρτηµα (Α1) 

Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «14.3.2018» και το Ειδικό Παράρτηµα (Α2) 

Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «14.3.2018». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
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να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Παραρτήµατα µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ακόλουθης διαδροµής: Κεντρική Σελίδα→ Φορείς → 

Έντυπα-∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ.Χρόνου (ΣΟΧ).  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Υπουργού 

2. ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

3. ΥΠΠΟΑ / Γ∆ΑΠΚ/ Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας 

4. ΥΠΠΟΑ / Γ∆∆ΥΗ∆ / ∆/νση ∆ιαχείρισης  Ανθρώπινου 

∆υναµικού 

5. ΥΠΠΟΑ / Γ∆∆ΥΗ∆ / ∆Η∆ / Τµ. Πληροφοριακών Συστηµάτων 

       Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) Αρχική →Ενηµέρωση→Επιλογή 

    Προσωπικού→Προκηρύξεις.  

6. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppoa_new) 

7. Περιφέρεια Αττικής 

8. Περιφ/κη Ενότητα Ανατολικής Αττικής 

9. ∆ήµος ∆ιονύσου 

10. Υπόλογο του υποέργου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ∆ιευθύντρια της Εφορείας 

 

 

Ελένη Ανδρίκου 

Αρχαιολόγος µε βαθµό Α΄ 
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ΠΡΟΣ:                Αριθ. Πρωτ.:  …………………………… 

Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού 

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων          Ηµερ/νια: ………………………… 201 

& Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

 

Υπηρεσία:   Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 

Τ.Κ.:             11741 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  -  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η   ∆ Η Λ Ω Σ Η 

 
Υποψηφίου για πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το  άρθρο 18 

του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ………………….. / ……. -……… - 201  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε,ΥΕ) – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ …………………………………. (όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση)  

Θέση Απασχόλησης (περιοχή): ……………………………………………….….…  

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ (κεφαλ.)   ………….………………………………………………………………………………. 

2. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (κεφαλ.) ………………………………………………………………………………… 

3. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ (κεφαλ.) ………………………………………………………………………………… 

4. ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤ.:  ………………………………..........         5. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ……………………………… 

6. Α.Φ.Μ.: …………………………..…..… 7. ∆.Ο.Υ.: …………………..……… 8. Α.Μ.Κ.Α.: ……………………………..……..…  

9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

Ο∆ΟΣ: …………………………………………....…  ΑΡΙΘ.: …..…..…… ΠΟΛΗ: ………………………..…………………………….  

Τ.Κ.: ……………….…… ΝΟΜΟΣ: ……………………………….……………….…. 

10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  α) …………………………………………   β) ……………………………………  

11. E-MAIL:  …………………………………………………………………………………………………. 

Α. Τίτλοι Σπουδών 

Α/Α Τίτλος Ίδρυµα Βαθµός Έτος 

κτήσης 

Α1     

Α2     

 

Β. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Α/Α Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Β1    

Β2    
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Γ. ∆ιδακτορικοί Τίτλοι 

Α/Α Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Γ1    

 

∆. Εµπειρία * 

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλησης Φορέας/Εργοδότης 
Ειδικότητα – Καθήκοντα 

(συνοπτικά) 

∆1      

∆2      

∆3      

∆4      

       

Ε. Γλωσσοµάθεια 

Α/Α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε 

Ε1     

Ε2     

Ε3     

 

ΣΤ. Γνώση Χρήσης Η/Υ 

Α/Α  

ΣΤ1  

ΣΤ2  

 

Ζ. Κοινωνικά κριτήρια (για θέσεις ΥΕ) 

1. Χρόνος Ανεργίας 

(αριθµός µηνών) ……… 
2. Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας 

( Ναι / Όχι ) .……… 

3. Ανήλικα Τέκνα 

(Αριθµός ανήλικων τέκνων) ……… 
4. Ηλικία του Υποψηφίου 

(έως 24 ετών/24-30 ετών/άνω των 30 ετών ………. 

 

Συνηµµένα:  

  1. ………………………………………………………       8.   ……………………………………………...…….…. 

  2. ………………………………………………………       9.   …………………………………………....…………. 

  3. ………………………………………………………     10.    ……………………………………………..……..…. 

  4. ………………………………………………………     11.    ……………………………………………….....……. 

  5. ………………………………………………………     12.    …………………………………………………...……   

  6. ………………………………………………………     13.    ………………………………………………….….…. 

  7. ………………………………………………………     14.   ………………………………………………………… 

        Ο / Η  υποψήφι …….      Ηµεροµηνία : ………………………………. 201 

   

               (Υπογραφή)  
(* ∆ιατίθεται φύλλο για συµπληρωµατικά στοιχεία µηνών εµπειρίας) 
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(συνέχεια καταγραφής µηνών εµπειρίας) 

 

∆. Εµπειρία 

 

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλησης Φορέας/Εργοδότης 
Ειδικότητα – Καθήκοντα 

(συνοπτικά) 

∆5      

∆6      

∆7      

∆8      

∆9      

∆10      

∆11      

∆12      

∆13      

∆14      

∆15      

∆16      

∆17      

∆18      

∆19      

∆20      

∆21      

∆22      

∆23      

∆24      

∆25      

∆26      

∆27      

∆28      

∆29      

∆30      

∆31      

∆32      

∆33      

∆34      
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ
(1)

:                  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 

(Εmail):  

 
    Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του εντύπου της αίτησης είναι απολύτως ακριβή και αληθή. 

β) Κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για την προκηρυσσόµενη θέση όπως αυτά αναφέρονται στην 

ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. 

γ) ∆εν έχω κώλυµα κατά το αρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, το οποίο εµποδίζει τη συµµετοχή µου στη 

διαδικασία επιλογής 

δ) Στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, βάσει των σχετικών παραστατικών που προσκοµίζω, έχω 

συνολική εµπειρία στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα  ______________________  ( ____ ) µηνών. 

Αναλυτικά: 

                    Υπηρεσία                                        Ειδικότητα                                       Χρονικό διάστηµα 

 

 

 
 

Ηµεροµηνία:                           20 

                                                                                                                                    Ο/ Η ∆ηλ ________  

 

     (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον/την δηλούντα/δηλούσα.  
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Ηµεροµηνία:                           20 

                                                                                                                                   

  Ο/ Η ∆ηλ ________  

 

 

 

     (Υπογραφή) 
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                                                                                                                                                14-3-2018 
     ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) 

          ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το 
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του 
δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 
π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/200177.» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

 

 
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  
 
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών 
εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
 
 
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE.  
   

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου 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 βαθµολογία από 
8,5 και άνω . 

  
• • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου   MICHIGAN 

(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) 
.   
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 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- (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON 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 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”).  
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (µέχρι 
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). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: 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) και C2- 

LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 

απόδειξη της άριστης γνώσης) 

 
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 
 

•   BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου 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 βαθµολογία από 7 
έως 8. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES). 

    
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 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- (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 έως 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL 
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
.  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η µία  εκ των 
ενοτήτων είναι µε βαθµό “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”).  
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (µέχρι 
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) ή 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) βαθµολογία από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS (CaMLA) 
 
• 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) και  C1 -
LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE. 
 

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου 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 βαθµολογία από 
5,5  έως 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 Πανεπιστηµίου MICHIGAN. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 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- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής 
γνώσης). 
 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 780 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL 
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
 . 
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•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η µία  εκ των 
ενοτήτων είναι µε βαθµό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (µέχρι 
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) ή 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) βαθµολογία από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International 
(Classic B2)  
 
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - 
LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 
για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
   

 
 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστηµίου   CAMBRIDGE. 
 

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 40-59, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 
 
. 
    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθµολογία από 4  έως 5. 

  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    
LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 
    
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 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 - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της µέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  µέτριας γνώσης). 
 
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
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• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 405 έως 500 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/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) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η µία  εκ των 
ενοτήτων είναι µε βαθµό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) 
(µέχρι 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)  ή Test 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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθµολογία από 67 έως 79 του  CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS 
 
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
 
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B1) 
 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)  
και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  µέτριας γνώσης). 
 

 

 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της 
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  
 
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας 
είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα 
πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας 
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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• ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 
   
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 

   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de 
francais, του Πανεπιστηµίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 
  
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
  
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
. 
  
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, του Πανεπιστηµίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.   
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
. 
. 
  
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
.  
 
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, του Πανεπιστηµίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•  DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
. 
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite. 
.  

 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, 
του Πανεπιστηµίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1 
  
•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστηµίου της Γενεύης.  
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Σηµείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από 

τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 
 
 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 

Η γνώση της Γερµανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 

άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
� Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστηµίου  Ludwig-Maximilian του 

Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-12-2011) 
  
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του 

Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-12-2011) 
 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-12-2011) 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 
 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.   
 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (µέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (µέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. 
 . 
 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (µέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015  
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστηµίου Γενεύης.  
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
  
� Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 

άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου  
  Goethe. 
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• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-7-2013). 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον 
Μάιο του 2000)] µε το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 
 
 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (µέχρι  31/12/2013). Από 1/1/2014 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 
 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  του Πανεπιστηµίου της Γενεύης.  

 
 

  ∆) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της 
Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
  
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
    
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 
 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
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• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
  
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  
 
 
Σηµείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα 
(Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
 
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
  
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (µέχρι το 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (µέχρι το 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισµού 
και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 
 
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (µέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  (µέχρι το 2008), (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (µέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας)  
 
•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (µέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας)  
. 
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•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , 
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας)  
 
 
 

               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  

Φιλολογικού Τµήµατος του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», µε φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 

το Ρωσικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 

Οµοσπονδιακών κρατικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 

ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας Μ.Β.Λοµονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστηµίου 

της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Τιουµέν»  

επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του 
άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  

Φιλολογικού Τµήµατος του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», µε φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 

το Ρωσικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 

Οµοσπονδιακών κρατικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 

ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας Μ.Β.Λοµονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστηµίου 

της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Τιουµέν»  

επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
  

 (γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  

Φιλολογικού Τµήµατος του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», µε φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 

το Ρωσικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 

Οµοσπονδιακών κρατικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 

ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας Μ.Β.Λοµονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστηµίου 
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της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Τιουµέν»  

επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
  
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13  του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  

Φιλολογικού Τµήµατος του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», µε φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 

το Ρωσικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των 

Οµοσπονδιακών κρατικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 

ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας Μ.Β.Λοµονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστηµίου 

της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστηµίου της Τιουµέν»  

επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   
 

 
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄) 
 
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και µέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται ως εξής: 

 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστηµίου «An-Najah National University της Nablus» 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστηµίου «An-Najah National University της Nablus» 

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστηµίου «An-Najah National University της Nablus» 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πανεπιστηµίου «An-Najah National University της Nablus» 

 
Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα 
 
Επίσης: 
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: 
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 

αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, 
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο  των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από 

κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για 

το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν 
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λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π µόνο µετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατοµικής 
διοικητικής πράξης ισοτιµίας. 

 
Σηµείωση:  
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί 

στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση 

κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που 
είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  προκειµένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκοµίσουν τα 
προβλεπόµενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτηµα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)  

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές 
πράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της 
µε αριθµό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του 
ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), . ΒΕΛΛΟΥΜ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και 

Vellum Global Educational Services  (∆Π 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
  
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)   
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS  
   CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –  

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

 θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009) 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015). 
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε (∆Π 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

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

β) Vellum Global Educational Services 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) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU)  

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
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δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

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

στ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT  
 
 

ζ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ   
   ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
    • Infocert Unities 
 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

                             ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. 
    Unicert Primary 
 
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   

• Microsoft Certified Application Specialist. 
 

 
  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από την 
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει αποδεκτή 
σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο 
υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων: α) 
επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (τα 
πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασµό των ενοτήτων << Επεξεργασία 
Κειµένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου>>). 
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Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) 
µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µε την εξής ονοµασία: 

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

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

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

 Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού 
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις 
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός.  
 

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς 
πιστοποιηµένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και από 
φορείς πιστοποιηµένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ηµεροµηνία 
πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-
2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 
 
 
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της 
αλλοδαπής γίνεται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  
δεκτά. 
 

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 
παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο 
πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης 
είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά.  
 

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις 
οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα 
(4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή 
της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την 
οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, 
γίνονται δεκτοί, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, 
αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη 
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης. 
 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται µε 
πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιηµένους φορείς 
της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά  περιλαµβάνονται τα εν λόγω αντικείµενα. 

 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφεροµένων, και µε 
τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω: 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει) 
 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήµης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων    
- Επιστήµης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 
- Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων  
- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
      ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

-    Πληροφορικής  
-    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων    
-    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων  
- Βιοµηχανικής Πληροφορικής  
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηµατικού  Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων  
- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης  Πληροφοριών   
      ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
Γ) ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

-   ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 
    Πληροφορικής, ή  
-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):  
     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής - ∆ικτύων Η/Υ, 
     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  
     Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα, ή 
-    Απολυτήριος τίτλος:  
     i)  Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
     ii) Τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού 
     Λυκείου, ή  
     iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, 
     ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
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