
 

 

1 
 

                                                                                                                     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ    

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ  

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ  

ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Ηππνηψλ 

Σαρ. Κώδηθαο: 85131 

Πιεξνθνξίεο: Φ. Εεξβάθε 

Σειέθσλν: 22413-65211  

E-mail: efadod@culture.gr 
 
 
Πξνθήξπμε πξόζιεςεο, ενόσ (1) ΠΕ Αρχαιολόγου και ηεζζάξσλ (4) ΓΔ Δξγαηνηερληηώλ θαη 

ειιείςεη απηώλ ΤΔ Δξγαηώλ,  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα 

ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δπείγνπζεο Αλαζθαθηθέο Δξγαζίεο» ζηε λήζν 

Κάξπαζν, ηεο ΑΔ 514 ηνπ ΠΓΔ 2022 , πνπ πινπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο απηεπηζηαζίαο από 

ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ. 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν.1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/5.8.1991) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ 

έξγσλ, φπσο ηζρχεη. 

2. Σν άξζξν 2, παξ.2, πεξ. ε’ θαη ην άξζξν 38, παξ.2 ηνπ Ν.4765/2021 (ΦΔΚ 6/Α/2021) 

«Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην Σνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  θαη αλαινγηθά 

θαη  φπνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ηηο ινηπέο δηαηάμεηο απηνχ 

3. Σν Ν.4727/2020 (ΦΔΚ 184/Α/2020) Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

4. Σν άξζξν 41 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α/16.06.2011) αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ 

εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη φζσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

αθνινπζνχλ ην σξάξην απηψλ. 

5. Σν άξζξν 1, παξ. 9 ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4481/2017 (ΦΔΚ 100/Α/2017) 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4057/14.3.2012 (ΦΔΚ 54/Α/14.3.2012) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.3.2014) «Γηνηθεηηθέο 

Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α/16.12.2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ». 

9. Σα άξζξα 137 & 141 ηνπ Ν.4635/2019 (ΦΔΚ 167/Α/2019) «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  
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10.  Σν Π.Γ 410/1988 (ΦΔΚ 191/Α/30.8.1988) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ». 

11.  Σν Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α/22.09.2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ». 

12.  Σν Π.Γ. 24/2019 (ΦΔΚ 39/Α/04.3.2019) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ έξγσλ». 

13.  Σν Π.Γ. 4/2018 (ΦΔΚ 7/Α/22.1.2018) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην ΠΓ 32/2022 (ΦΔΚ 91/Α΄/9-5-2022) .  

14.  Σν Π.Γ. 83/2019 (ΦΔΚ 121/Α/9.7.19) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

15. Σν Π.Γ. 2/2021 (ΦΔΚ 2/Α/2021) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» 

16.  Σν Π.Γ. 84/2019 (ΦΔΚ 123/Α/17.07.2019) «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη 

Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ». 

17. Σελ ππ’ αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΡΤΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΔΚ 912/Β/2020) Τ.Α. «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ θαη Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ 

Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ»  

18. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15/νη.8342/01.04.2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πεξί «Καηάξγεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ».  

19. Σελ ππ’ αξηζ. ΔΓΔΠΟΛ/Α/ΔΠΑ 14-20/1736/28.11.17 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο 

ΤΠΠΟΑ έγθξηζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αξραηνινγηθψλ Δξγαζηψλ θαη Δξεπλψλ ζε 

πγρξεκαηνδνηνχκελα Σερληθά Έξγα Σξίησλ πνπ εθηεινχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο Απηεπηζηαζίαο. 

20. Σελ ππ’ αξηζ. ΔΓΔΠΟΛ/Β1,Β2/ΔΠΑ 2014-2020/577/31.05.2021 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πνιηηηζκνχ: «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Τπνδείγκαηνο Πξνθήξπμεο πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ’ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ 

πνπ εθηεινχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο Απηεπηζηαζίαο, θαζψο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ 

Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αξραηνινγηθψλ Δξγαζηψλ θαη Δξεπλψλ ζε πγρξεκαηνδνηνχκελα 

Σερληθά Έξγα Σξίησλ πνπ εθηεινχληαη δη’ Απηεπηζηαζίαο» θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε ηελ 

ππ΄αξ ΔΓΔΠΟΛ/Β1,Β2/ΔΠΑ 2014-2020/596/1-6-2021 απφθαζε. 

21. Σελ ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ/74950/12-04-2021  απφθαζε έγθξηζεο απηεπηζηαζίαο ηνπ έξγνπ 

(ΑΓΑ:6Ν3Η34653Π4-Φ3Κ) 

22. Σελ 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. ΤΠΠΟΑ/74950/12-04-2021  απφθαζε έγθξηζεο απηεπηζηαζίαο 

ηνπ έξγνπ  κε ΑΓΑ:ΧΤΓΤ4653Π4-5ΦΥ 

23. Σελ 2
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. ΤΠΠΟΑ/74950/12-04-2021  απφθαζε έγθξηζεο απηεπηζηαζίαο 

ηνπ έξγνπ  κε αξ. πξση.288682/20-6-2022 θαη ΑΓΑ:96Υ4653Π4-ΣΠ 

24. Σελ αξ.πξση.120658/7-6-2022 (ΑΓΑ: ΧΣΓΝ4653Π4-5ΗΖ) θαηαλνκή πίζησζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

ΑΝΑ 514-ΠΓΔ 2021 

25. Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Δπείγνπζεο Αλαζθαθηθέο Δξγαζίεο», απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ.  
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26.  Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνλ θσδηθφ πξάμεο 20022ΝΑ51400041 5150324 ζηε 

ΑΝΑ 514 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

27. Σν απφ  23/6/2022  ειεθηξνληθφ κήλπκα απφ ηελ ΓΓΑΠΚ κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο. 

 

                                                              

                                                         ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 

Σελ πξφζιεςε ελόο (1) ΠΔ Αξραηνιόγνπ θαη ηεζζάξσλ (4) ΓΔ Δξγαηνηερληηώλ θαη ειιείςεη απηώλ 

ΤΔ Δξγαηώλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ «Δπείγνπζεο Αλαζθαθηθέο Δξγαζίεο» ζηε λήζν Κάξπαζν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηηο 31/12/2022.  
 
 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ/ΓΗΑΣΖΜ

Α 

 

ΠΔ Αξραηνιόγσλ 

 

1 ΘΔΖ 

ν. Κάρπαθο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηηο 

31/12/2022 

 

ΓΔ Δξγαηνηερληηώλ θαη ειιείςεη  

απηώλ ΤΔ Δξγαηώλ 
 

 
4 ΘΔΔΗ 

ν. Κάρπαθο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηηο 

31/12/2022 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) είηε κε ειεθηξνληθό ηξόπν, κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δηεχζπλζε 

efadod.sox@gmail.com, 

β) είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 

εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, 

γ) είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε: Ηππνηψλ, Ρφδνο,Σ.Κ.85131, απεπζχλνληάο ηελ ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ 

ππφςε θ. Άλλαο Καξαβνθπξνχ (ηει. επηθνηλσλίαο: 2241365237), εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εκεξνινγηαθώλ  εκεξώλ  πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν 

(ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. 

(http://www.culture.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

Τπεξεζίαο  από  28/6/2022  έσο 4/7/2022 

Γηεπθξίληζε: Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  

εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο αηηήζεσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 

(ΦΔΚ /Α/1986), (ηα νπνία ζα είλαη ππνγεγξακκέλα θαη ζθαλαξηζκέλα), θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, πξνο απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ πξφζιεςεο. Σα αξρεία πνπ ππνβάιινληαη κε 
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ειεθηξνληθφ ηξφπν, πξέπεη λα είλαη επθξηλή θαη επαλάγλσζηα. Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ γηα 

ππνβνιή κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξέα) 

ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε , αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, επηηξέπεηαη κφλνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία . 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν θαηεγνξίαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ 

ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη : 

1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή 

ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο 

(N.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠΔΠΘ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 2103443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 

55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310459101, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: 

Α ή Α2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). 

Β ή Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ ή θαη εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ.  

Γ ή Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.)  

Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη 

αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 

2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε 

ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα 

Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 

2) Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

3)Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

4) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε)  
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ-ΓΔ -ΤΔ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ-ΓΔ-ΤΔ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή 

έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ε εκπεηξία ζα κνξηνδνηείηαη κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

εθηφο απφ ηηο θαηεγνξίεο ΓΔ Δξγαηνηερληηψλ θαη ΤΔ Δξγαηψλ, γηα ηηο νπνίεο ε ζπλαθήο εκπεηξία 

κνξηνδνηείηαη αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ απνθηήζεθε (ΓΔ ή ΤΔ) θαη ηνπ ρξφλνπ 

απφθηεζεο θάζε ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 

ΠΔ Αξραηνιόγσλ  

- Πτυχίο Ιςτορίασ – Αρχαιολογίασ με ειδίκευςη ςτην Αρχαιολογία και την Ιςτορία Τζχνησ ή Αρχαιολογίασ 

ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμο και αντίςτοιχο τησ αλλοδαπήσ, αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΠ 

- Άριςτη γνϊςη τησ αγγλικήσ, ή γαλλικήσ, ή γερμανικήσ, ή ιταλικήσ γλϊςςασ   

- Αποδεδειγμζνη γνϊςη χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν 

φφλλων,  γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου 

- Αποδεδειγμζνη Εμπειρία (τουλάχιςτον εξάμηνη) ςυναφή με το αντικείμενο τησ προκηρυςςόμενησ θζςησ 

και τη φφςη του υποζργου (αφορά το 50% των προκηρυςςόμενων θζςεων) 

Μόνο ςτην περίπτωςη που δε ςυμμετζχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθζτουν το προςόν τησ άριςτησ γνϊςησ 
ξζνησ γλϊςςασ, μποροφν να ςυμπεριληφθοφν ςτουσ πίνακεσ κατάταξησ και υποψήφιοι και με πολφ καλή 
γνϊςη ή ακόμη και καλή γνϊςη ξζνησ γλϊςςασ. 

 

Το αντικείμενο του/τησ αρχαιολόγου θα είναι: 
-Η οργάνωςη και επίβλεψη ςυνεργείου για τη διενζργεια δοκιμαςτικϊν τομϊν και αναςκαφήσ και η 
παρακολοφθηςη εκςκαφικϊν εργαςιϊν με μηχάνημα,  

-Η τήρηςη αναςκαφικοφ ημερολογίου, η φωτογραφική και ςχεδιαςτική τεκμηρίωςη, η καταγραφή 
ευρημάτων, η ταξινόμηςη φωτογραφικοφ υλικοφ και ο ςυςχετιςμόσ ςτο ημερολόγιο, καθϊσ και η ςφνταξη 
αναςκαφικήσ ζκθεςησ. 
 

 

ΓΔ Δξγαηνηερληηώλ 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ΓΔ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο 

 Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ εμάκελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο θαη ηε θχζε ηνπ ππνέξγνπ (αθνξά ην 50% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ 

ζέζεσλ) 

 Χο ζπλαθήο ππνινγίδεηαη ε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα αξραηνινγηθά έξγα 
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ΤΔ  Δξγαηώλ 

 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

 Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ εμάκελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο θαη ηε θχζε ηνπ ππνέξγνπ (αθνξά ην 50% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ 

ζέζεσλ) 

Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ην πξνζφλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδψλ, αιιά κε 

ζπλαθή εκπεηξία. 

Χο ζπλαθήο ππνινγίδεηαη ε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα αξραηνινγηθά έξγα 

    

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν.1958/1991 ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην Π.Γ. 24/2019. Λφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα έξγα έξεπλαο, 

αλαζηήισζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

ησλ εθηεινχκελσλ Έξγσλ Μνπζείσλ, θαη ηεο αλάγθεο απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ε 

πξφζιεςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ, κε πςειή εμεηδίθεπζε, εμαηξείηαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέξνπο Β’ θαη ηνπ Μέξνπο Γ’ ηνπ Ν.4765/2021 (ΦΔΚ 6/Α/2021), ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2, παξ.2, πεξ. ε’ απηνχ.  

 

Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, θαηαηάζζνληαη κε 

θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, θαηά εηδηθφηεηα, ζε δχν πίλαθεο (άλσ ησλ 6 κελψλ εκπεηξία - 50% θαη θάησ 

ησλ 6 κελψλ εκπεηξία ή ρσξίο εκπεηξία – 50%), κε βάζε ηφζν ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα φζν θαη κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 Σν 50% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ,  ζα 

θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ ζπλαθή εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κε ηελ 

πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 50% ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία (6 κήλεο θαη 

θάησ).  

 

 

Γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο εηδηθφηεηεο ηζρχεη φηη:  

 ζε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 50% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εμάκελε 

εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε κηθξφηεξε εκπεηξία, ή 

ρσξίο εκπεηξία  

 ζε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 50% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία 

κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ ή ρσξίο εκπεηξία, ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ 

ππνςεθίνπο κε εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) κελψλ 

 Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη, γηα θιάζκα κηζήο 

κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηεο εκπεηξίαο κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθδίδεη ηελ 

πξνθήξπμε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο γηα ηελ 

πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ 

έξγσλ, αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ βαζκνιφγεζε: 

 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ: 

1. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ππνινγηδφκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε δχν 

δεθαδηθά ςεθία, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ εμήληα (60). 

2. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο:  

ηεηξαθφζηεο (400) κνλάδεο. 

3. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν:  

δηαθφζηεο (200) κνλάδεο. 

4. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο:  

εθαηφλ νγδφληα (180) κνλάδεο.  

5. Δληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ (intergrated master): ελελήληα 

(90) κνλάδεο. 

6. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν: ελελήληα 

(90) κνλάδεο. 

7. Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

α) γηα άξηζηε γλψζε:   ελελήληα (90) κνλάδεο, 

β) γηα πνιχ θαιή γλψζε:   εμήληα  (60) κνλάδεο,  

γ) γηα θαιή γλψζε:   ζαξάληα (40) κνλάδεο.  

          Βαζκνινγείηαη αζξνηζηηθά ε γλψζε έσο θαη ηξηψλ (3) μέλσλ γισζζψλ. 

Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο κνξηνδνηείηαη είηε απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ είηε φρη. 

8. Ο δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο ησλ 

θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε βαζκνινγείηαη σο εμήο:  

εθαηφ (100) κνλάδεο 

9. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα 

θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο. 

 

Οη κνλάδεο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ θαη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε ζπλάθεηα θαη ρσξίο ζπλάθεηα κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, θαη 

εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ (integrated master) θαη δεχηεξνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. 

 

ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ ή/θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ (integrated master) 

ή/θαη δεχηεξνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, βαζκνινγείηαη επηπιένλ έλαο κφλν εμ 

απηψλ ησλ ηίηισλ θαη εάλ πξφθεηηαη γηα κε νκνηφβαζκνπο ηίηινπο, βαζκνινγείηαη ν πςειφηεξνο εμ 
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απηψλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην 50% ησλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ νηθείν ηίηιν 

ζπνπδψλ. 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ: 

1. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη βαζκνινγείηαη σο εμήο: ν βαζκφο πηπρίνπ πνπ 

εθδίδεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε δχν δεθαδηθά ςεθία, δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ δχν(2), θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ εμήληα (60). 

2. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα 

θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ: 

1. Ο ηίηινο ζπνπδψλ δελ κνξηνδνηείηαη. 

2. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα 

θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο.  

3. Ο αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ βαζκνινγείηαη κε δηαθφζηεο (200) κνλάδεο γηα θαζέλα αλήιηθν 

ηέθλν έσο έμη (6). 

4. Ο ρξφλνο αλεξγίαο βαζκνινγείηαη σο εμήο:  

4.1) Γηα θάζε εμάκελν ζπλερφκελεο, έσο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, αλεξγίαο θαη 

έσο δέθα (10) ζπλνιηθά εμάκελα, πελήληα (50) κνλάδεο.  

4.2) Γηα θάζε εμάκελν κε ζπλερφκελεο αλεξγίαο εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο απφ ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη έσο πέληε (5) ζπλνιηθά εμάκελα, είθνζη (20) κνλάδεο.  

Απνθιείεηαη αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ ππνπεξηπηψζεσλ  4.1 θαη 4.2.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ θαη αθνξά ζε πιήξε εμάκελα αλεξγίαο, ζπλερφκελα γηα ηελ 

ππνπεξίπησζε 4.1 ή κε ζπλερφκελα γηα ηελ ππνπεξίπησζε 4.2.  

Δάλ απφ ηελ πξνζθνκηζζείζα βεβαίσζε αλεξγίαο πξνθχπηεη δηαθνπή απηήο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

δηαθνπήο θαη πξνο ηα πίζσ. 

5. Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ 

Ν.3454/2006 (ΦΔΚ 75/Α/2006) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4316/2014 

(ΦΔΚ 270/Α/2014): ηξηαθφζηεο (300) κνλάδεο.  

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 64 ηνπ 

Ν 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α/2019): δηαθφζηεο (200) κνλάδεο.  

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3838/2010 (ΦΔΚ 49/Α/2010), εθαηφ (100) κνλάδεο. 

6. Ζιηθία: γηα ειηθία έσο θαη ηξηάληα δχν (32) εηψλ: 75 κνλάδεο 
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ΗΟΒΑΘΜΗΑ 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ, ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην θξηηήξην θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη νχησ θαζ’ εμήο.  

 

Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα θαη ζπκπίπηεη πάιη ε βαζκνινγία, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 

θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: 

 

1. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ ηίηισλ ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζφληα φπσο 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξφζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί 

ζηελ αιινδαπή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

2. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε (φπσο επηζπλάπηεηαη).  

4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε: 

Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο e ΔΦΚΑ (κε θσδηθνχο taxis)  απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε δηάξθεηα 

ηεο αζθάιηζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Νλ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ε εηδηθφηεηα 

πξφζιεςεο, ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ. 

 Οη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο δελ πθίζηαηαη πιένλ, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί 

νπνηνδήπνηε παξαζηαηηθφ (π.ρ. ζχκβαζε, αλαγγειία πξφζιεςεο) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο.  

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δύλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ, 

ζπκπιεξσκαηηθά, θαη Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ/ΔΦΚΑ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

αξκνδίσο ή παιαηφηεξα εθδνζείζεο θαξηέιεο ελζήκσλ ηνπ ΗΚΑ. 

 

Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

 Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο e ΔΦΚΑ (κε θσδηθνχο taxis)   απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. 
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 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο.  

 Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ επαθξηβψο ηε 

δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ε 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ  θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ γίλνληαη επηπιένλ δεθηά:  

 Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο), ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη 

άλεξγνο έσο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε 

κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ, 

πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ). 

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά: πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ, πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο ησλ δπν 

(2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ). 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Οη ππνςήθηνη απνδέρνληαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ππνβαιιφκελε ππεχζπλε δήισζε είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ζε πεξίπησζε δήισζεο ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ε Τπεξεζία ζα 

πξνβεί ζε εθαξκνγή φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ αιήζεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο 

θαη ζε άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία κέζσ έγγξαθεο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, κε 

εξγνδφηεο θαη κε άιινπο θνξείο. 

ΠΡΟΚΟΜΗΖ  ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ  

Σεο αιινδαπήο  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη λα 

είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ 

Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα 

δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» 

(άξζξν 36 Ν.4194/2013/ΦΔΚ 208/Α/2013), κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ 

δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013, γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηώλεη φηη ν ίδηνο έρεη 

επαξθή γλώζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε. 
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εκεηώλεηαη όηη νη ηίηινη γισζζνκάζεηαο ζηηο γιώζζεο αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή 

θαη ηζπαληθή πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39/Α/2001) 

«Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα», γίλνληαη δεθηνί 

ρσξίο λα απαηηείηαη κεηάθξαζή ηνπο. 

Όια ηα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο πεξί αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο (φπσο νξίδεηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ) 

 

Σεο εκεδαπήο  

 Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – 

βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

 Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) 

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ 

θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή 

ηαηξφ). 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ 

α)  είηε κε ειεθηξνληθό ηξόπν, κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δηεχζπλζε 

efadod@culture.gr  
β) είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 

εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, 

γ) είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε: Ηππνηψλ,Ρφδνο,Σ.Κ.85131, απεπζχλνληάο ηελ ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ 

ππφςε θ. Άλλαο Καξαβνθπξνχ   (ηει. επηθνηλσλίαο: 2241365237),  κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, 

πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηνπο. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ζην Γεκφζην Σακείν είθνζη (20) 

επξψ πνπ έρεη εθδνζεί απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 

αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε 

ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ λα θαηαβάιεη ην αληίηηκφ ηνπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ελζηάζεσλ θαη λα ππνβάιεη ζπλεκκέλα ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο.  

ε θάζε πεξίπησζε ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ζα 

πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ε έλζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ (ππνγεγξακκέλε θαη ζθαλαξηζκέλε) θαη ην 

παξάβνιν. 
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Σν εκπξφζεζκν ησλ ελζηάζεσλ γηα ππνβνιή κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θξίλεηαη κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο απνζηνιήο ησλ ελζηάζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν θξίλεηαη κε βάζε ηελ 

εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ.  

Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ε 

ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ηφηε ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε 

πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θαη αλαξηψληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο.  

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΝΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.17/2002 Απφθαζε ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). 

 

ΚΛΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

Ζ θιήζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη εγγξάθσο κε νπνηνδήπνηε 

πξφζθνξν κέζν (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζπζηεκέλε επηζηνιή) ακέζσο κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ 

νξηζηηθψλ πηλάθσλ κνξηνδφηεζεο ή αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελζηάζεσλ επί 

ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Ο ππνςήθηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη εληφο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ ιήςε ηεο 

αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο λα απαληήζεη εγγξάθσο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζπζηεκέλε 

επηζηνιή) ζηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο ζέζεο, άιισο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ 

απνδέρεηαη. 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΧΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΖΦΘΔΝΣΑ 

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο ή ηεο/ησλ ηπρφλ 

παξαηάζεψο/ψλ ηεο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ εμέιημε ηνπ 

ππνέξγνπ, κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, 

θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο 

απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΗΘΟΓΟΗΑ  

Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα είλαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηηο 

31/12/2022.  

Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη πελζήκεξε (απφ Γεπηέξα έσο άββαην) θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα είλαη  ε Νήζνο Κάξπαζνο. 

Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ πξάμεο 

20022ΝΑ51400041 5150324 ζηε ΑΝΑ 514 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022κε ηίηιν «Δπείγνπζεο Αλαζθαθηθέο Δξγαζίεο» 

 

Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζα 

αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνθχςεη ζέκα, ην νπνίν δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαηξέμεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε, θαλνληζκφ θ.α. πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα απηφ. 

Δπηζεκαίλεηαη: όηη ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 

2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Γηα ην 

ιόγν απηό, ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή 

αίηεζεο θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ζπλαίλεζε ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηνπο 

αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή ςεθηαθό) γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο 

δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο 

αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ θαη 

ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (http://www.culture.gr). 

 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τησ παροφςασ ανακοίνωςησ αποτελεί  το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξησ 
Χειριςμοφ Η/Υ με ςήμανςη ζκδοςησ «14.03.2022» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξησ 
Γλωςςομάθειασ με ςήμανςη ζκδοςησ «18.05.2022». Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςη ςε όλα τα Παραρτήματα μζςω του δικτυακοφ τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
ςυγκεκριμζνα μζςω τησ ακόλουθησ διαδρομήσ: Κεντρική ςελίδα  Φορείσ  Ζντυπα-Διαδικαςίεσ 
Διαγωνιςμών Φορζων Ορ. Χρόνου  

 

 

 Ζ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο 

 

Μαξία Μηραειίδνπ 

 

 

πλεκκέλα: 

1. Αίηεζε-Τπεχζπλε Γήισζε 

2. Τπεχζπλε Γήισζε 

3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξησ Χειριςμοφ Η/Υ 

4. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξησ Γλωςςομάθειασ 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή.: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηζκνχ 

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο  

4. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

5. Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

6. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

7. Ηζηνζειίδα ΤΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) (ΑλαθνηλψζεηοΠξνθεξχμεηοΠξνθήξπμε 

ζέζεσλ) 

8. Ηζηνζειίδα ΓΗΑΤΓΔΗΑ (https://www.diavgeia.gov.gr/f/YPPOA_NEW) 

http://diavgeia.gov.gr/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\EYTOP_USER\My%20Documents\Downloads\(http:\www.culture.gr
http://www.culture.gr/
https://www.diavgeia.gov.gr/f/YPPOA_NEW
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9. Γήκν Ρφδνπ- Γήκν Καξπάζνπ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟ: 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Aζιεηηζκνύ                                                      

Γεληθή Γηεύζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο  
θιεξνλνκηάο  

Τπεξεζία …………………………….. 

Σαρ. Γηεύζπλζε:……………………… 

ΣΚ: ……………… 

………………….20….  

Αξ. Πξση……………. 

 

ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

Τπνςεθίνπ γηα πξόζιεςε κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξόλνπ,. 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ       …/20…. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ - ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

(ΠΔ,ΤΔ,ΓΔ, ΥΔ) 
        

Δπηινγή ζέζεο απαζρφιεζεο 

(πεξηνρή) 
        

ΟΝΟΜΑ -ΔΠΧΝΤΜΟ:  (θεθαι.)   

ΟΝΟΜΑ -ΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: 

(θεθαι.) 
  

ΟΝΟΜΑ -ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: 

(θεθαι.) 
  

ΑΡΗΘ. ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:  

ΖΜΔΡΟΜ. ΔΚΓΟΖ:   

ΑΦΜ:     

Γ.Ο.Τ                                                                           

Α.Μ.Κ.Α.   

ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΓΟ:                                                                     

ΑΡΗΘΜΟ:   

ΠΟΛΖ:                                                                      

Σ.Κ:  
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ΝΟΜΟ:                                                                  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ: α)   β)   

E-MAIL:   

Α. Σίηινη πνπδώλ 

α/α Τίηλορ Ίδπςμα Βαθμόρ Έηορ κηήζηρ 

Α1         

Α2         

Β. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

α/α Ίδπςμα 
Έηορ 

κηήζηρ 
Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Β1       

Β2       

Γ. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη 

α/α Ίδπςμα 
Έηορ 

κηήζηρ 
Διδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Γ1       

Γ. Δκπεηξία 

α/α Από Έωρ 
Μήνερ  

απαζσόληζηρ 
Φοπέαρ/Δπγοδόηηρ 

Διδικόηηηα - 

Καθήκονηα  

(ζςνοπηικά) 

Γ1           

Γ2           

Γ3           

Γ4           

Δ. Γισζζνκάζεηα 

α/α Γλώζζα Δπίπεδο Τίηλορ πιζηοποιηηικού 
Φοπέαρ πος ηο 

εξέδωζε 
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Δ1         

Δ2         

Δ3         

Σ. Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ 

ΣΤ1   

ΣΤ2   

Ε. Κνηλσληθά θξηηήξηα (γηα ζέζεηο ΤΔ) 

Υξφλνο αλεξγίαο  

(αξηζκφο κελψλ) 
  

Σέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο  

(λαη/φρη) 
  

Αλήιηθα ηέθλα 

(αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ) 
  

Ζιηθία ηνπ ππνςεθίνπ 

(έσο 24 εηψλ/24-30 εηψλ/άλσ ησλ 

30 εηψλ) 

  

πλεκκέλα: 

1   

2   

3   

4   

5   

      

Ο/Ζ ππνςήθη…. 

 

(Τπνγξαθή) 

Ζκεξνκελία  

 

…………………………………….. 
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Γ. Δκπεηξία 

      

α/α Από Έωρ 
Μήνερ  

απαζσόληζηρ 
Φοπέαρ/Δπγοδόηηρ 

Διδικόηηηα  

Καθήκονηα  

(ζςνοπηικά) 

Γ5           

Γ6           

Γ7           

Γ8           

Γ9      

Γ10      

Γ11      

Γ12      

Γ13      

Γ14      

Γ15      

Γ16      

Γ17      

Γ18      

Γ19      

Γ20 
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                               ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

 

 

                                                            ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

                                                                    
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

                                                           
1Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεςία του δημόςιου τομζα, που απευθφνεται η αίτηςη 
2Αναγράφεται ολογράφωσ. 
3 Όποιοσ εν γνϊςει του δηλϊνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρφπτει τα αληθινά με ζγγραφη υπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςη 
τουλάχιςτον τριϊν μηνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ή ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ή 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μζχρι 10 ετϊν. 

ΠΡΟ
1
:  

Ο – Ζ 

Όλνκα: 
 Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 Οδφο:  

Αξηζ

: 
 

ΣΚ

: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 
 

Γ/λζε 

Ζιεθηξ.  

Σαρπδξνκείν

π 

(Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
3
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

 Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο  είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρσ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα 

ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ 

ππνβαιιφκελε αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ φηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986. 

 Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρσ  θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο:  

α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη 

ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία 

πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα 

νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο,  

β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,  

γ) έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 

απηή,  

δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

 Απνδέρνκαη θαη ζπλαηλψ γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ πξνζσπηθψλ κνπ 
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δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. 

 

Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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14-3-2022 

ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α1)  
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη 
πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξώελ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε 
ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ  αξ. 
28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 121929/Ζ/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 

 
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έωο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 απόθαζεο 

ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 
απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
Α.Δ.) (22.2.2006), ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ θαη Vellum Global 
Educational Services  (ΓΠ 35945/28.7.2017 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ & ΙΑ Δ.Δ.)  
(22.2.2006) 

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) 
ε)  ΚΔΤ-CERT (ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ.) (17.5.2006) 

θαη  
δ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ)  (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS 

CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - 
TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ) ή ΗΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 
απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

ζ) DIPLOMA (ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 
η) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ) (10.4.2014). 
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21.01.2015) 
ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ. (ΓΠ 54083/16.7.2015 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηγ)  PROCERT Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΠ/20516/4.5.2018 απόθαζε ηνπ 

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

ΔΟΠΠΔΠ) 
ηε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΓΠ/56579/26.10.2018 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηζη) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΓΠ/60239/05.12.2019 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηδ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΗΣΗΛΚΑ–Κ. ΠΡΗΣΑ ΗΚΔ 

Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»  (ΓΠ/2997/17.02.2020 απόθαζε ηνπ 
ΔΟΠΠΔΠ) 

ηε)  «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΓΠ/30357/03.08.2020 
απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηζ)  «INNOV-INK ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΗΚΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν PROGRAMS 
QUALIFICATION READ-PQR» (ΓΠ/12126/12.04.2021  απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

 
 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλωηέξω θνξείο είλαη ηα εμήο: 
 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 
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     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαζηθέο Γεμηόηεηεο Τπνινγηζηή) 

     • People Cert Computer Skills Level 1 
 

 
 

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 
  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level 

 

 

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

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 

 

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

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

ζη) ACTA Α.Δ. 
     • Certified Computer User (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT 
• Microsoft Office Specialist Syllabus 1.0 
• Microsoft Office Specialist Expert Syllabus 1.0 
• IC3-Internet and Computing Core Certification Syllabus 1.0 
• ICBU-Informatics Certified Basic User Syllabus 1.0 
  
δ) I SKILLS A.E. 

    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
    • Advanced I.T. Core syllabus version:1 (ΓΠ/27661/22.07.2021 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

    • Advanced I.T. Standard syllabus version:1 (ΓΠ/27661/22.07.2021 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

    • Advanced I.T. Thematic syllabus version:1 (ΓΠ/27661/22.07.2021 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

 
 

ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ   
   ή ΗΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Infocert Unities 
 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             η) GLOBAL CERT ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
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                              << GLOBAL CERT>> 
     Global Intermediate  
    • Global Intermediate A 
    • Global Intermediate B 
    • Global Intermediate C 

  • Global  Basic Office  
    • Global  Advanced Plus 
    • Global Intermediate Express 
    • Global Office Expert 
 
ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary Γηαζεκαηηθό 
• Unicert Advanced Plus 
 

 
Ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   

• Microsoft Certified Application Specialist 
 
ηγ) PROCERT Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» 
     PRO-Cert IT User 
 
ηδ) Διιεληθό Ηλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΗΚΔ «ΔΛ.ΗΝ.Π.» 
     Πιεξνθνξηθήο/Certified Computer User 

CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 1 
CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 2  

 
 
ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
 

ηζη)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  
STANDARD COMPUTER SKILLS 
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 
EXCELLENT COMPUTER SKILLS 
 

ηδ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  
EQcert BASIC  
EQcert BASIC - LV1 
EQcert BASIC - LV2 

 
ηε)   UCERT  

STANDARD OFFICE USER 
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL) 
 

ηζ)   PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR  
ELIC Professional Certificate  
ELIC Professional Certificate Plus  
ELIC Professional Certificate 360  
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ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ 
πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίωζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο 
απηνύ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην 
πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έωο 
δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

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

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

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη  

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

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ 
Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ 
ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν 
Οξγαληζκόο.  
 

«Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., από θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη 
από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ 
εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 
189 Α‟ /10-9-2014) όπνπ αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 
 

 
Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ ρνξεγνύληαη από θνξείο 
ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
 
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξωλ, θάξηεο δεμηνηήηωλ θ.ιπ.) δελ γίλνληαη  
δεθηά. 
 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη 
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη‟ επηινγή, 
Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε 
Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη 
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κόλν βεβαηώζεηο ηκεκάηωλ ΑΔΗ 
θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό 
επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο 
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ θαηεγνξία γηα 
ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο 
εγθπξόηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από 
ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο 

Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ ηξηώλ 
ελνηήηωλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ 
δηαδηθηύνπ. (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ 
<< Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). 

ΑΔΑ: Ψ03Ε4653Π4-Θ0Δ



 

 

24 
 

γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο 
πξνθεξπζζόκελεο. 
 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεωλ θαη β) βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη κε 
πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 
θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθόζνλ ζ‟ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα. 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, γ) 
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεωλ θαη ε) βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ηωλ 
πξναλαθεξνκέλωλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ, όπωο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάηω: 

 
 

ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ),                              

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Ζ ΓΝΩΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ  

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

Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ  
- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ   
- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 
- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 

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

 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-    Πιεξνθνξηθήο  
-    Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ    
-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
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- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνύ  ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   

-   Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  
-   Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  
-   Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ  Σ.Δ.  
-   Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 
-   Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο 
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α‟ ή Β‟ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, 
     ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 

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

Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ, ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,  
ή 

- Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο Σερληηώλ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ 
ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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                                                                                                                                                18-5-2022  

ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) 
    ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ 

                                                                                                        

 
Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 
 

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

άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ 
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

 

 

α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
     ή 

 
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 
             ή 
 

γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ (παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο 
κνξθή, εθόζνλ  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ 
εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Εάλ δελ ππάξρεη 
θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο 
Πξεζβείαο  ηεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, 
νη νπνίνη δελ έρνπλ ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο ωο 
έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ 
νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή  
 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο θνξείο, 
βεβαησηηθώλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο 
πηζηνπνηεηηθά: 
 
 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-230 

  
   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 8,5 θαη άλσ . 

  
• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.)  
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, 
New Hampshire,USA) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 74-100. 
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 925 έσο  990. (Από 1/12/2019) 
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 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY 
COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 
θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -

MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 
 
•  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 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή 
“Credit”).  
 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή 
AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
.  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International 
(Classic C2)  
 
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) θαη C2- 

LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 
ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) 
 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 
 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English C2)  
 
 
 
 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
180-199 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-
199 
 

ΑΔΑ: Ψ03Ε4653Π4-Θ0Δ



 

 

28 
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 .  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7 έσο 8. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-
190 
  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- 
θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έσο 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL CERTIFICATE 
IN ENGLISH (ALCE) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 55-73 από 1/1/2022 ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Νashua, New Hampshire,USA)   
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 785 έσο 900 θαη από 1/12/2019 βαζκνινγία από 785 έσο 920. 
 
•  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 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ 
ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή 
“Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) 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) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή 
AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (Δλόηεηεο: Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 91 έσο 99 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
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ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 190 έσο 240 ηνπ 
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 
βαζκνινγία από 64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 
 

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

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

LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά 
γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English C1) 
 
 

 
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-
179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 5,5  έσο 6,5. 
  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE  VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 

  
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language 
Assessment.)  
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ 
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  
θαιήο γλώζεο). 
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•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)ηνπ Hellenic American University (Nashua, 
New Hampshire, USA) 
 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 505 έσο 780. 
 
•  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) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ 
ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή 
“Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  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) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή 
AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
.  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 80 έσο 90 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 157 έσο 189 ηνπ 
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 
βαζκνινγία από 53 έσο 63 ηνπ Michigan Language Assessment 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International 
(Classic B2)  

 
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) 
θαη Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 
  
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English B2) 
 

 
 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
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• KEY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 
 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 

.     • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia κε βαζκνινγία από 4  έσο 5. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    
LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS 
ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-
159 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL 
ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)  ή PEARSON EDEXCEL ENTRY 
LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL 
CERTIFICATE) 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON .  
 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
(ENTRY 3) - ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο) ή CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο 
γλώζεο). 
 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH (BCCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN  UNIVERSITY 
(Νashua, New Hampshire,USA)  . 

. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 405 έσο 500. 
 
•  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 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ 
ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή 
“Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) 
(κέρξη 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 
 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). 
 

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

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  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) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, 
Speaking) ή AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Anglia Intermediate) 
(Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
.  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 67 έσο 79 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
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ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 120 έσο 156 ηνπ 
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 
βαζκνινγία από 40 έσο 52 ηνπ Michigan Language Assessment 

 
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
 
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) 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)  θαη Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 
 
• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 
(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B1) 
 
 

 
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ηωλ αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο 
αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  
 
(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό 

γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή  
 

               ή  
 

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

θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό ζε δεκόζηεο 
ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

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

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ 
δηπιώκαηνο ήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

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

. 
 

   • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2 
  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 

  
• DELF 2

ND
 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
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. 
  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne 
Universite. 

. 
 
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DELF 1ER  DEGRΔ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 
.  

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

 • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2 
 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 
άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DELF B1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

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

 
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β1 
  
•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  
 
εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, 

από ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ . 

 
 

       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

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

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Goethe. 
 

 Πηζηνπνηεηηθό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ 
Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

  

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
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• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

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

 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
 

 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 
1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: 
SPRECHEN) 
 
  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 
1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, 
ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

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

ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat B1 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  
  Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-7-2013). 

 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1-1-2000 (ζηελ Διιάδα 
από ηνλ Μάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 
 
 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (κέρξη  31/12/2013). Από 1/1/2014 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 

 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  

 
 

  Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 
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  Η γλώζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
   

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
 
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 
  
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζήλαο έωο ηνλ Ηνύλην 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
  

• Πηζηνπνίεζε   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Πεξνύληδηα. 
    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ΗΣΑΛΗΚΟ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ). 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

  

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

 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

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

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
 
• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
  

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο. 
  

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.  
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εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην 

(Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν 
θνξέα (Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ . 

 
 
 

Δ)  ΗΠΑΝΗΚΑ 

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

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 
  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (κέρξη ην 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (κέρξη ην 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από ην Τπνπξγείν Παηδείαο , 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 

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

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ 
παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 . 

 

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

Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  (κέρξη ην 2008), 

(από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 

 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Ν.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 
άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 
 
•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) (από ην 

Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  
 
•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (κέρξη ην 2008), (από ην 

Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  
. 
•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  
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               Σ) ΡΩΗΚΑ 

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

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

• Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВϏРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 
ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο 
ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα (έσο 
31/12/2014). 
 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 
Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).   
 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 
 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  
Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ 
Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 
31/12/2014). 
 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 
Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ). 
  

 (γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ 
παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  
Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ 
Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 
31/12/2014). 

 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 
Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΩΝ). 

  

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

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

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  
Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ 
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Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 
31/12/2014). 
 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ 
Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).   

 

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

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

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

 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο Nablus» 
 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 
Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο Nablus» 
 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο 
Nablus» 

 
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο 
Nablus» 

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

θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα 
Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ΄. 

 
 
 
Δπίζεο: 
α)  Ζ άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

(i) Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Πηπρίν ή δίπισκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 
Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ιηαιηθήο θαη Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη 
Φηινινγίαο ή  Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ρσζηθήο ή Σνπξθηθήο ή Βνπιγαξηθήο ή Ρνπκαληθήο Γιώζζαο, 
Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ ή Ρσζηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο θαη ιαβηθώλ πνπδώλ εηζαγσγηθή 
θαηεύζπλζε Ρσζηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλώλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ή Γισζζηθώλ 
θαη Γηαπνιηηηζκηθώλ πνπδώλ  κε θαηεύζπλζε: Δθαξκνζκέλσλ Γισζζώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο ή Ιζπαληθήο 
Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο) ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν 
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

 (ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ 
ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ηδξύκαηνο από ηελ νπνία 
λα πξνθύπηεη ε γιώζζα δηδαζθαιίαο. 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά 

από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  
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    β) Ζ πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε θξαηηθό 

πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζ 
θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 
 
Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από 

βεβαίωζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή 
Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Γηεπθξηλίδεηαη 
όηη ε ελ ιόγω βεβαίωζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο 
αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 
εκείωζε:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην 
εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε 
θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη 
πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
ηα πξνβιεπόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα, πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιώζζαο.  
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