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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥΔΑΣΟΥΣΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη,

24/06/2021Έδρα:ΣίγριΛέσβου–81103 Αρ.Πρωτ.:941

ΚέντροΠληροφόρησηςΜυτιλήνης:

8ηςΝοεμβρίου17–81131Μυτιλήνη
Tηλ.-fax:22510-47033

22530-54434

E–mail:lesvospf@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣΛΕΣΒΟΥ»ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣΑΝΑΔΕΙΞΗΣΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣΛΕΣΒΟΥ»ΠΟΥΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΜΕΙΔΙΑΜΕΣΑ

Έχονταςυπόψη:
1. ΤιςδιατάξειςτουιδρυτικούτουΝόμου(Ν.2260/94,ΦΕΚ204/Α/5-12-1994)του

ΜουσείουΦυσικήςΙστορίαςΑπολιθωμένουΔάσουςΛέσβου.
2. ΤονΚανονισμόΠρομηθειώνκαιΕκτέλεσηςΈργωνΜουσείου.
3. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση,τονέλεγχο καιτην

εφαρμογήαναπτυξιακώνπαρεμβάσεωνγιατηνπρογραμματικήπερίοδο2014-
2020»(ΦΕΚ265/Α’/23-12-2014)όπωςισχύει.

4. Τιςδιατάξειςτηςπαρ.5τουάρθρου14τουΝ. 4403/2016(ΦΕΚ125/Α’/7-7-
2016)όπωςισχύει.

5. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου ΕσωτερικώνκαιΔιοικητικήςΑνασυγκρότησης σχετικά μετις
προσλήψειςπροσωπικούιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουκαισύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.

6. ΤηνισχύουσαΝομοθεσίασχετικάμετουςόρουςαμοιβήςκαιεργασίαςτουεπί
συμβάσειιδιωτικούδικαίουπροσωπικούτουΔημοσίου.

7. Την υπ.αριθμ.πρωτ.οικ.1009/14-04-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις ανάδειξης
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προστατευόμενωνπεριοχώντηςΛέσβου»μεκωδικόπράξηςΟΠΣ5070610
στοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα«ΒόρειοΑιγαίο2014-2020».

8. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας
ορισμένουχρόνουγιατιςανάγκεςτηςενταγμένηςστοΕΣΠΑΠράξης«Δράσεις
ανάδειξηςπροστατευόμενωνπεριοχώντηςΛέσβου».

9. ΤοΠΔΕκαιειδικότερατηνΣΑΕΠ0881μετηνοποίαέχειεγκριθείτοέργομε
ΟΠΣ5070610«ΔράσειςανάδειξηςπροστατευόμενωνπεριοχώντηςΛέσβου».

10.Το άρθρου παρ.7 του 21 του Ν. 2190/1994,όπως έχειτροποποιηθεί,
συμπληρώθηκεκαιισχύει,σύμφωνα τηνοποία επιτρέπεταιεξειδικευμένη
εμπειρία«γιατηνασφαλήεκτέλεσητουσυγκεκριμένουέργου».

11.Τηνυπ'αριθμ.6.1./272/24-06-2021ΑπόφασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτου
ΜουσείουΦυσικήςΙστορίαςΑπολιθωμένουΔάσουςΛέσβουπερίπρόσληψης
ειδικευμένουπροσωπικούγιατιςανάγκεςυλοποίησηςτηςενταγμένηςστο
ΕΣΠΑΠράξης«ΔράσειςανάδειξηςπροστατευόμενωνπεριοχώντηςΛέσβου».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τηνπρόσληψηειδικευμένουεπιστημονικούκαιεργατοτεχνικούπροσωπικούμε
σύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουγιατηνεκτέλεσητου
Υποέργου 2 «Ανάδειξη καιαξιοποίηση απολιθωματοφόρων θέσεων από την
εκτέλεσημεγάλωνδημόσιωνέργωνστηνπεριοχήτουΑπολιθωμένουΔάσους
Λέσβου»τηςενταγμένηςστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒόρειοΑιγαίο 2014-
2020»Πράξης«ΔράσειςανάδειξηςπροστατευόμενωνπεριοχώντηςΛέσβου»,για
χρονικόδιάστημα2μηνώναπότηνημερομηνίαυπογραφήςτηςσύμβασης,με
δυνατότηταανανέωσηςήπαράτασηςτηςσύμβασης.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΓεωλόγος
(μεειδίκευσηστηνμε
ειδίκευσηστηνανασκαφήκαι
ανάδειξηαπολιθωμάτων)

(2)Δύο ΣίγριΛέσβου

ΠΕΑρχιτέκτοναςΜηχανικός
(μεειδίκευσησεεργασίες
ανάδειξης
απολιθωματοφόρωνθέσεων
καιπαρακολούθησηεργασιών
ανάδειξης)

(1)Μία ΣίγριΛέσβου

ΤΕΣυντηρητήςΑρχαιοτήτων
καιΈργωνΤέχνης
(μεειδίκευσησεανασκαφική
συντήρησηφυτικών
απολιθωμάτωνήλίθου–
ΟμάδαΑ’)

(1)Μία ΣίγριΛέσβου
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΕιδικευμένος
εργατοτεχνίτηςσυντήρησης
(μεειδίκευσηστησυντήρηση
φυτικώναπολιθωμάτων)

(2)Δύο ΣίγριΛέσβου

ΥΕΕιδικευμένοςεργάτης
συντήρησης
(μεειδίκευσηστησυντήρηση
καιανάδειξηφυτικών
απολιθωμάτων)

(5)Πέντε ΣίγριΛέσβου

ΥΕΕιδικευμένοςεργάτης
ανασκαφής
(μεειδίκευσηστηνανασκαφή
καιανάδειξηφυτικών
απολιθωμάτων)

(5)Πέντε ΣίγριΛέσβου

Υποβολήαιτήσεωνσυμμετοχής

Οιενδιαφερόμενοικαλούνταινασυμπληρώσουντηναίτησηκαινατηνυποβάλουν
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,εφόσονη εξουσιοδότηση φέρειτην
υπογραφήτουςθεωρημένηαπόδημόσιααρχή,είτεταχυδρομικάμεσυστημένη
επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:Μουσείο Φυσικής
ΙστορίαςΑπολιθωμένουΔάσουςΛέσβου,ΚέντροΠληροφόρησηςΜυτιλήνης,8ης

Νοεμβρίου 17,ΤΚ 81100,Μυτιλήνη,υπόψη κα.Κωνσταντίνα Μπεντάνα,τηλ.
επικοινωνίας:2251047033,εντόςπροθεσμίαςπέντε(5)εργάσιμωνημερώνπου
αρχίζειαπότηνεπόμενητηςκαταχώρησηςστοδιαδικτυακόκόμβο(ιστοσελίδα)
της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεωντουΜουσείουΦυσικήςΙστορίαςΑπολιθωμένουΔάσουςΛέσβου
στοΣίγριΛέσβου,στοΚέντροΠληροφόρησηςτουΜουσείουστηΜυτιλήνηκαι
στηνιστοσελίδαwww.petrifiedforest.gr.

(Υποβολήαιτήσεωναπό30-06-2021έως06-07-2021).

Στηνπερίπτωσηαποστολήςτωναιτήσεωνταχυδρομικώςτοεμπρόθεσμοτων
αιτήσεωνκρίνεταιμεβάσητηνημερομηνίαπουφέρειοφάκελοςαποστολής,ο
οποίοςμετάτηναποσφράγισήτουεπισυνάπτεταιστηναίτησητωνυποψηφίων.

Οιυποψήφιοιπουαποστέλλουντηναίτησήτουςταχυδρομικάυποχρεούνταινα
ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με
τηλεομοιοτυπίαήμεηλεκτρονικόταχυδρομείοεντόςτηςπροθεσμίαςυποβολής
τωναιτήσεων.

Επισημαίνεταιότι,διόρθωσηήσυμπλήρωσητωναιτήσεων,επιτρέπεταιμόνον
μέχριτη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία(αρθ.20παρ.7τουΝ.2738/1999).

Κάθευποψήφιοςδικαιούταιναυποβάλειμίαμόνοαίτησηκαιγιαθέσειςμίαςμόνο
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
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προσωπικούσεμίαήπερισσότερεςαιτήσειςσυνεπάγεταιαυτοδικαίωςσεκάθε
περίπτωσηακύρωσηόλωντωναιτήσεωνκαιαποκλεισμότουυποψηφίουαπότην
περαιτέρωδιαδικασία.

ΓΕΝΙΚΑΠΡΟΣΟΝΤΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οιυποψήφιοιόλωντωνειδικοτήτωνπρέπει:

α)ΝαείναιΈλληνεςπολίτεςήπολίτεςκράτουςτηςΕ.Ε.Γιατονυποψήφιοχωρίς
ελληνική ιθαγένεια,ο οποίοςπρέπεινααποδείξειότιγνωρίζειτηνελληνική
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας
ειδικότητας απαιτείταιΠιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10
παρ.1)πουχορηγείταιαπότοΚέντροΕλληνικήςΓλώσσας:α)ΥΠΕΠΘ Ανδρέα
Παπανδρέου37,Τ.Κ.15180Αθήνα,τηλ.210−3443384καιβ)Καραμαούνα1,Πλ.
Σκρά,Τ.Κ.55132Θεσσαλονίκη,τηλ.2310−459101,τωνκατωτέρωεπιπέδων:
ΑήΑ2ΕΠΙΠΕΔΟ:ΓιατηνΚατηγορίαΥποχρεωτικήςΕκπαίδευσης(Υ.Ε.).
Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ:Για τηνΚατηγορία ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Δ.Ε.)μη
ΔιοικητικούΠροσωπικούήκαιεργατοτεχνικούπροσωπικού.
ΓήΒ2ΕΠΙΠΕΔΟ:ΓιατιςΚατηγορίεςΠανεπιστημιακής(Π.Ε.)καιΤεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης(Δ.Ε.)ΔιοικητικούΠροσωπικού.
Δ ήΓ1ΕΠΙΠΕΔΟ:ΓιατιςΚατηγορίεςΠανεπιστημιακής(Π.Ε.)καιΤεχνολογικής
Εκπαίδευσης(Τ.Ε.)ΔιοικητικούΠροσωπικού.

Τοανωτέρω πιστοποιητικόΕλληνομάθειαςδενχρειάζεταιναπροσκομίζουνοι
ομογενείςκαιαλλογενείς,οιοποίοιπαρακολουθούνήέχουνπαρακολουθήσει
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου
ελληνικούεκπαιδευτικούσυστήματοςτόσοστηνΕλλάδαόσοκαιστοεξωτερικό.
ΕπίσηςαποδεικνύεταιμεαντίστοιχοπιστοποιητικότουΣχολείουτηςΕλληνικής
ΓλώσσαςτουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης(Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη,Τ.Κ.54006,τηλ.2310/997571−72−76)τοοποίοχορηγείταιύστερα
απόσχετικήεξέτασητουυποψηφίουήαπόάλλησχολήήσχολείοΕλληνικής
Γλώσσας.Δεν απαιτείταιη απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που
προέρχονταιαπότηνΚωνσταντινούποληκαιαπότανησιάΊμβροκαιΤένεδο.
β)Ναέχουνηλικίααπό18έως65ετών.
γ)Ναέχουντηνυγείακαιτηφυσικήκαταλληλότηταπουτουςεπιτρέπειτην
εκτέλεσητωνκαθηκόντωντηςειδικότηταςπουεπιλέγουν.
δ)Ναμηνέχουνκώλυμακατάτοάρθρο8τουΥπαλληλικούΚώδικα(καταδίκη,
υποδικία,δικαστικήσυμπαράσταση),μετηνεπιφύλαξητηςεπόμενηςεξαίρεσης.

Εξαίρεση:Οιυποψήφιοιγιαθέσειςβοηθητικούήανειδίκευτουπροσωπικούυπό
τηνπροϋπόθεσηότιέχουνεκτίσειτηνποινήήταμέτραασφαλείαςπουτους
έχουνεπιβληθείέχουναρθείήέχουναπολυθείυπόόρο(Ν.2207/1994άρθρο4
παρ.6)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ

ΩςβαθμολογούμενηεμπειρίαγιαόλεςτιςκατηγορίεςΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ(πληντωνΥΕ
Εργατών)νοείταιηαπασχόλησημεσχέσηεργασίαςήσύμβασηέργουστοδημόσιο
ήιδιωτικότομέαήάσκησηεπαγγέλματοςσεκαθήκονταήέργασυναφήμετο
αντικείμενοτηςπροςπλήρωσηθέσης.
Για τουςυποψηφίουςκατηγορίαςυποχρεωτικήςεκπαίδευσηςειδικότηταςΥΕ
Εργατών,ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεταιυπόψη η απασχόληση σε
οποιαδήποτεκαθήκοντα.

ΕΙΔΙΚΑΠΡΟΣΟΝΤΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΕΓεωλόγος

-ΠτυχίοήδίπλωμαΓεωλογίαςήΓεωλογίαςκαιΓεωπεριβάλλοντοςΑΕΙήτο
ομώνυμοπτυχίοήδίπλωμαΕλληνικούΑνοικτούΠανεπιστημίου (Ε.Α.Π)ΑΕΙή
ΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕπιλογής(Π.Σ.Ε)ΑΕΙήταυτόσημοκατάπεριεχόμενο
ειδικότηταςπτυχίοήδίπλωμαΑΕΙήΕλληνικούΑνοικτούΠανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙήΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕπιλογής(Π.Σ.Ε)ΑΕΙτηςημεδαπήςήισότιμος
τίτλοςσχολώντηςαλλοδαπής,αντίστοιχηςειδικότητας,

-ΆδειαάσκησηςεπαγγέλματοςΓεωλόγου

-ΚαλήγνώσηΑγγλικήςΓλώσσας

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,(ii)
υπολογιστικώνφύλλωνκαι(iii)υπηρεσιώνδιαδικτύου

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης

ΠΕΑρχιτέκτοναΜηχανικού

-ΠτυχίοΑΕΙτμήματοςΜηχανικώνειδικότηταςΑρχιτεκτόνωντηςημεδαπήςή
ισότιμοαντίστοιχηςειδικότηταςτηςαλλοδαπήςαναγνωρισμένοαπότοΔΟΑΤΑΠ.

-ΚαλήγνώσηΑγγλικήςΓλώσσας

-Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτουήμοτοποδηλάτου

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης
προκηρυσσόμενηςθέσης(αφοράτο60%τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων).

ΤΕΣυντηρητήςΑρχαιοτήτωνκαιΈργωνΤέχνης
-ΠτυχίοΤΕΙΣυντήρησηςΑρχαιοτήτωνκαιΈργωνΤέχνηςτηςημεδαπήςήισότιμο
καιαντίστοιχοτηςαλλοδαπής.
-Βεβαίωσηομάδαςήαναλυτικήβαθμολογία.

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης
προκηρυσσόμενηςθέσης(αφοράτο60%τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων).

ΔΕΕιδικευμένοςεργατοτεχνίτηςσυντήρησης

-ΑπολυτήριοςτίτλοςΓενικούΛυκείουήΛυκείουΓενικήςΚατεύθυνσηςήΕνιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή
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αλλοδαπήςαντίστοιχηςειδικότητας.

-Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτουήμοτοποδηλάτου

-Γνώσηχειρισμούξέστρουυπερήχων/ταχυτροχού

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης
προκηρυσσόμενηςθέσης(αφοράτο60%τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων).

ΥΕΕιδικευμένοςεργάτηςσυντήρησης

- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (απολυτήριο τριτάξιου
Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσειμέχρικαιτο 1980,
ΑπολυτήριοΔημοτικούΣχολείου)ήισοδύναμοςαπολυτήριοςτίτλοςκατώτερης
τεχνικήςσχολήςτουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλοςΕργαστηρίωνΕιδικής
ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςτουάρθρου1τουΝ.2817/2000ή
άλλοςισότιμοςτίτλοςτηςαλλοδαπής.

-Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτουήμοτοποδηλάτου

-Γνώσηχειρισμούξέστρουυπερήχων/ταχυτροχού

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης
προκηρυσσόμενηςθέσης(αφοράτο60%τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων).

ΥΕΕιδικευμένοςεργάτηςανασκαφών

- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (απολυτήριο τριτάξιου
Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσειμέχρικαιτο 1980,
ΑπολυτήριοΔημοτικούΣχολείου)ήισοδύναμοςαπολυτήριοςτίτλοςκατώτερης
τεχνικήςσχολήςτουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλοςΕργαστηρίωνΕιδικής
ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςτουάρθρου1τουΝ.2817/2000ή
άλλοςισότιμοςτίτλοςτηςαλλοδαπής.

-Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτουήμοτοποδηλάτου

-Γνώσηχειρισμούαεροσυμπιεστή

-ΑποδεδειγμένηΕμπειρία(τουλάχιστονεξάμηνη)συναφήμετοαντικείμενοτης
προκηρυσσόμενηςθέσης(αφοράτο60%τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων).

Εφόσονοιθέσειςδενκαλυφθούναπόυποψηφίουςμετοπροσόντουαπολυτηρίου
τίτλουυποχρεωτικήςεκπαίδευσης,μπορούνναεπιλεγούνκαιυποψήφιοιχωρίς
τίτλουςσπουδών,αλλάμεσυναφήεμπειρία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του
Ν.1958/1991σεσυνδυασμόμετοΠ.Δ.99/1992καιτοάρθρο14παρ.2περ.ητου
Ν.2190/1994,όπωςισχύουν.

Λόγω τωνυψηλώναπαιτήσεωνεκτέλεσης τωνεργασιών,για έργα έρευνας,
ανασκαφήςαποκατάστασης,συντήρησηςκαιδιαμόρφωσηςΦυσικώνΜνημείωνμε
επιστημονικό προσωπικό καιτεχνίτες,θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια καιη
αντίστοιχημοριοδότησητουάρθρου18τουΝ.2190/1994όπωςτροποποιήθηκε
καιισχύει.



7

Ειδικότερα οιυποψήφιοιπου διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα,
κατατάσσονταιμεφθίνουσασειράμορίων,κατάειδικότητα,σεδύοπίνακες(άνω
των6μηνώνεμπειρία-60%καικάτωτων6μηνώνεμπειρία–40%),μεβάσητόσο
τηνβαθμολογίαπουσυγκεντρώνουνσταβαθμολογούμενακριτήριαόσοκαιμετις
ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

 Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων,ξεχωριστά για κάθε κατηγορία
προσωπικού εκτός τωνΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού καιΔΕ Σχεδιαστών,θα καλυφθείαπό υποψήφιους που έχουν
εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών με την
προκηρυσσόμενη θέση καιτο 40% θα καλυφθείαπό υποψήφιους χωρίς
εμπειρία(6μήνεςκαικάτω)αλλάμεεξειδίκευσηηοποίαπρέπειαπαραίτητα
ναπροκύπτειαπότοναντίστοιχοτίτλοσπουδών.(π.χ.γιατουςΜηχανικούς
τίτλοσπουδώνπουνααποδεικνύειτηνεξειδίκευσηστηναποκατάστασηκαι
ανάδειξημνημείων)

 Γιαόλεςτιςειδικότητεςισχύειότι:

- Σεπερίπτωσηπουοιθέσειςτηςποσόστωσης60% δενκαλυφθούναπό
υποψηφίουςμεεμπειρίατότεοιυπολειπόμενεςθέσειςθα καλυφθούν
απόυποψηφίουςχωρίςαυτή.

- Σεπερίπτωσηπουοιθέσειςτηςποσόστωσης40% δενκαλυφθούναπό
υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα
καλυφθούναπόυποψηφίουςμεαυτή.

 Γιατηνκατανομήτωνπροκηρυσσόμενωνθέσεωνλαμβάνεταιυπόψηότι,για
κλάσμαμισήςμονάδαςκαιπάνω διατίθεταιμιαθέσηστηνκατηγορίαόσων
έχουνεμπειρία.

 Επισημαίνεταιότιοπροσδιορισμόςτηςσυνάφειαςτωντίτλωνσπουδώνμετο

γνωστικόαντικείμενοτηςπροςπλήρωσηθέσηςεμπίπτειστιςαρμοδιότητες

τηςΥπηρεσίαςπουεκδίδειτηνπροκήρυξη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΓιατιςκατηγορίεςΠΕκαιΤΕ:
α.Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείταισύμφωνα με την προκήρυξη
βαθμολογείταιωςεξής:οιμονάδεςτουβασικούτίτλουσπουδώνυπολογιζόμενες
σεδεκάβαθμηκλίμακακαιμεδύοδεκαδικάψηφίακαιπολλαπλασιασμένεςμετον
αριθμό110.
β.Διδακτορικόδίπλωμαστογνωστικόαντικείμενοτηςθέσης:τετρακόσιες(400)
μονάδες.
γ.Διδακτορικόδίπλωμασεάλλογνωστικόαντικείμενο:διακόσιες(200)μονάδες.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό
αντικείμενοτηςθέσης:διακόσιες(200)μονάδες.
ε.Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο:εκατό(100)μονάδες.
στ.Ηγνώσηξένηςγλώσσαςβαθμολογείταιωςεξής:

Άριστηγνώση-70μονάδες.
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Πολύκαλήγνώση–50μονάδες.
Καλήγνώση–30μονάδες.

Γιατονυποψήφιοπουγνωρίζειπερισσότερεςξένεςγλώσσεςηβαθμολογίαείναι
αθροιστική.
Ηγνώσηξένηςγλώσσαςμοριοδοτείταιείτεαποτελείτυπικόπροσόνείτεόχι.

ζ.Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενοτηςθέσηςτηςκατηγορίαςΠΕκαιΤΕκαιτηςαυτήςεκπαιδευτικής
βαθμίδαςμετοντίτλο σπουδώνπουαπαιτείταισύμφωνα μετηνπροκήρυξη:
εκατόνπενήντα(150)μονάδες.
η.Ησυναφήςεμπειρίαμετηνπροκηρυσσόμενηθέσηβαθμολογείταιμεεπτά(7)
μονάδεςανάμήνακαιγιασυνολικήεμπειρίαμέχρι84μήνες.
Ανουποψήφιοςκατέχειδεύτερομεταπτυχιακόήδιδακτορικότίτλοςσπουδών,
μοριοδοτείταικατάτριάντατοιςεκατό(30%)τωνμορίωνπουπροβλέπονταιγια
τοναντίστοιχοπρώτοτίτλο.

ΓιατηνκατηγορίαΔΕ:
α.Οβασικόςτίτλοςσπουδώνπουαπαιτείταιβαθμολογείταιωςεξής:οβαθμός
πτυχίουπουεκδίδεταισεεικοσάβαθμηκλίμακα,διαιρείταιμετοναριθμό2και
πολλαπλασιάζεταιμετοναριθμό110.
β.Ησυναφήςεμπειρίαμετηνπροκηρυσσόμενηθέσηβαθμολογείταιμεεπτά(7)
μονάδεςανάμήνακαιγιασυνολικήεμπειρίαμέχρι84μήνες.
γ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ
δωδεκάμηνηςτουλάχιστονφοίτησης,ήδεύτεροςτίτλοςσπουδώνσεαντικείμενο
συναφέςμετογνωστικόαντικείμενοτηςθέσηςτηςεκπαιδευτικήςβαθμίδαςμε
τοντίτλοσπουδώνπουαπαιτείταισύμφωναμετηνπροκήρυξη(150μονάδες-
βαθμολογείταιμόνοέναςτίτλος).
δ.Ηγνώσηξένηςγλώσσαςβαθμολογείταιωςεξής:

Άριστηγνώση-70μονάδες.
Πολύκαλήγνώση–50μονάδες.
Καλήγνώση–30μονάδες.

Γιατονυποψήφιοπουγνωρίζειπερισσότερεςξένεςγλώσσεςηβαθμολογίαείναι
αθροιστική.

ΓιατηνκατηγορίαΥΕ:
α.Ησυναφήςεμπειρίαμετηνπροκηρυσσόμενηθέσηβαθμολογείταιμεεπτά(7)
μονάδεςανάμήνακαιγιασυνολικήεμπειρίαμέχρι84μήνες.
β.Ο αριθμόςτωνανήλικωντέκνωνβαθμολογείταιμεεκατό(100)μονάδεςγια
καθένααπόταδύοπρώταανήλικατέκνακαιδιακόσιες(200)μονάδεςγιακάθε
ένααπόταεπόμεναανήλικατέκνα.
γ.Ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας καιέως οκτώ συνολικά
βαθμολογείταιμεπενήντα(50)μονάδες.
δ.Αν ο υποψήφιος είναιτέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείταιμε
τριακόσιες(300)μονάδες.
ε.Ηηλικίατωνυποψηφίωνβαθμολογείταιωςεξής:

Γιαηλικίαέως24ετών–πενήντα(50)μονάδες.
Γιαηλικίαάνωτων24ετώνκαιέως30ετών–εβδομήνταπέντε(75)μονάδες.
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Γιαηλικίαάνωτων30ετών–μηδέν(0)μονάδες.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οιυποψήφιοιμαζίμετηναίτησήτουςπρέπειναυποβάλουνυποχρεωτικά:
α)Ευκρινέςφωτοαντίγραφοτουτίτλουσπουδώντουςκαιτωνβαθμολογούμενων
τίτλωντους,συγκεκριμένα,ταδικαιολογητικάπουαπαιτούνταισύμφωναμετα
ειδικάπροσόνταόπωςαναφέρονταικαιστηνπαρούσαπροκήρυξηπρόσληψης.Σε
περίπτωσηπουοιτίτλοιέχουνεκδοθείστηναλλοδαπήνασυνοδεύονταιαπό
επίσημημετάφραση.
β)Ευκρινέςφωτοαντίγραφοδύοόψεωντηςαστυνομικήςταυτότητας.
γ)ΥπεύθυνηΔήλωση(άρθρο8παρ.4Ν.1599/1986)
«Ηακρίβειατωνστοιχείωνπουαναφέρονταιστηνυπεύθυνηδήλωσημπορείνα
ελεγχθείμεβάσητοαρχείοάλλωνυπηρεσιών»
[Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καιγνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονταιαπότιςδιατάξειςτηςπαρ.6τουάρθρ.22τουΝ.1599/1986,
δηλαδή:«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτειτααληθινάμεέγγραφηυπεύθυνηδήλωσητουάρθρου8τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστοντριώνμηνών.Επίσης εάνο υπαίτιος αυτώντων
πράξεωνσκόπευεναπροσπορίσειστονεαυτόντουήσεάλλονπεριουσιακό
όφελοςβλάπτονταςτρίτονήσκόπευεναβλάψειάλλον,τιμωρείταιμεκάθειρξη
μέχρι10ετών»,]
δηλώνουνότι:
1.Όλα τα στοιχεία τηςαίτησήςείναιακριβή καιαληθή καικατέχειόλα τα
απαιτούμεναπροσόνταγιατηνπροκηρυσόμενηθέση,όπωςαυτάαναφέρονται
στηνανακοίνωσηκαιαναγράφονταιστηνυποβαλλόμενηαίτηση.Σεπερίπτωση
ανακρίβειαςναγνωρίζειότιθαέχειτιςσυνέπειεςπουπροβλέπονταιαπότις
διατάξειςτουΝ.1599/1986.
2.Έχειδικαίωμασυμμετοχήςστηδιαδικασίαεπιλογήςκαθότιδενέχει(μετην
επιφύλαξητηςεπόμενηςπαραγράφου)κώλυμακατάτοάρθρο8τουΥπαλληλικού
Κώδικα,σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος:α) έχει
καταδικαστείγιακακούργημακαισεοποιαδήποτεποινήγιακλοπή,υπεξαίρεση
(κοινήκαιστηνυπηρεσία),απάτη,εκβίαση,πλαστογραφία,απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία,καταπίεση,απιστίαπερίτηνυπηρεσία,παράβασηκαθήκοντοςκαθ'
υποτροπή,συκοφαντικήδυσφήμιση,καθώςκαιγιαοποιοδήποτεέγκλημακατάτης
γενετήσιαςελευθερίαςήοικονομικήςεκμετάλλευσηςτηςγενετήσιαςζωής,β)
είναιυπόδικοςκαιέχειπαραπεμφθείμετελεσίδικοβούλευμαγιακακούργημαή
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,έστω καιαν το αδίκημα
παραγράφηκε,γ)έχει,λόγω καταδίκης,στερηθείταπολιτικάτουδικαιώματακαι
γιαόσοχρόνοδιαρκείηστέρησηαυτή,δ)τελείυπόδικαστικήσυμπαράσταση.
3.Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και
προκειμένουγιαθέσειςβοηθητικούήανειδίκευτουπροσωπικού,εξαιρούνταιαπό
τοκώλυμαόσοιέχουνεκτίσειτηνποινήήέχουναρθείταμέτραασφαλείαςπου
τουέχουνεπιβληθείήέχουναπολυθείυπόόρους(άρθρ.4παρ.6Ν.2207/1994).
δ)Γιατηναπόδειξητηςεξειδικευμένηςεμπειρίαςαπαιτείταιηπροσκόμιση:
Γιατουςμισθωτούςτουδημοσίουκαιιδιωτικούτομέα:
-Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τηνοποία να προκύπτειη
διάρκειατηςασφάλισης.
-Υπεύθυνηδήλωσητουυποψηφίου,χωριστήαπότηναίτηση,κατάτοάρθρο8του
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ν.1599/1986,στηνοποίαναδηλώνονταιεπακριβώςοχρόνοςκαιτοείδοςτης
εμπειρίαςτουκαθώςκαιταστοιχείατουεργοδότη,φυσικούπροσώπουήτης
επωνυμίαςτηςεπιχείρησηςανπρόκειταιγιανομικόπρόσωπο.
Οιμισθωτοίτουδημοσίουτομέαμπορούν,εναλλακτικάαντίτηςβεβαίωσηςτου
ασφαλιστικούφορέακαιτηςυπεύθυνηςδήλωσης,ναπροσκομίσουνβεβαίωσητου
οικείουφορέα τουδημοσίουτομέα από τηνοποία να προκύπτειτο είδος,η
χρονικήδιάρκειαηειδικότηταπρόσληψης,τοαντικείμενοαπασχόλησηςκαιο
αριθμόςτωνημερομισθίων.
-Οιμισθωτοίτουιδιωτικούτομέαπρέπειναπροσκομίσουνκαιβεβαίωσητου
εργοδότη από την οποία να προκύπτειη ειδικότητα πρόσληψης,η χρονική
διάρκειακαιτοαντικείμενοτηςαπασχόλησης.Σεπερίπτωσηπουοεργοδότης
δενυφίσταταιπλέονπρέπεινα προσκομισθείοποιαδήποτεπαραστατικό (π.χ.
σύμβαση,αναγγελία πρόσληψης)από το οποίο να προκύπτειη ειδικότητα
πρόσληψης,ηχρονικήδιάρκειακαιτοαντικείμενοτηςαπασχόλησης.
Οιμισθωτοίιδιωτικούτομέαδύνανταιναπροσκομίσουν,αντίτηςβεβαίωσηςτου
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΛογαριασμόΑσφαλισμένουΙΚΑ-ΕΤΑΜ,πουναέχειεκδοθείαρμοδίωςή
παλαιότεραεκδοθείσεςκαρτέλεςενσήμωντουΙΚΑ.

Γιατουςελεύθερουςεπαγγελματίεςαπαιτούνταιαθροιστικά:
-Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τηνοποία να προκύπτειη
διάρκειατηςασφάλισης.
-Υπεύθυνηδήλωσητουυποψηφίου,χωριστήαπότηναίτηση,κατάτοάρθρο8του
ν.1599/1986,ότιπραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες,μελέτες καιέργα
σχετικάμετοαντικείμενοτηςεμπειρίας
-Υποβολήσχετικώνσυμβάσεωνήδελτίωνπαροχήςυπηρεσιώνπουκαλύπτουντη
διάρκειακαιτοείδοςτηςεμπειρίας.
Στηνπερίπτωσηπουηεμπειρίαέχειαποκτηθείστοδημόσιοτομέα,εναλλακτικά,
αντίτωνπροαναφερομένων,οιυποψήφιοιμπορούνναπροσκομίσουνβεβαίωση
τουοικείουφορέατουδημοσίουτομέααπότηνοποίαναπροκύπτουντοείδοςκαι
ηχρονικήδιάρκειατηςεμπειρίας.

ΓιατουςυποψηφίουςτηςκατηγορίαςΔΕγίνονταιεπιπλέονδεκτά:
1.Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ

δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης,ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε

αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της

εκπαιδευτικήςβαθμίδαςμετοντίτλοσπουδώνπουαπαιτείταισύμφωναμε

τηνπροκήρυξη

2.Πτυχίοήδίπλωμαξένηςγλώσσας

ΓιατουςυποψηφίουςτηςκατηγορίαςΥΕγίνονταιεπιπλέονδεκτά:
1.ΒεβαίωσηανεργίαςαπότονΟΑΕΔ(γιατηναπόδειξητουχρόνουανεργίας)
2.Πιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασηγιατηναπόδειξηύπαρξηςανήλικων
τέκνων.
3.Γιατηνπολυτεκνικήιδιότηταπιστοποιητικόοικογενειακήςκατάστασηςτου
οικείουδήμουκαιπιστοποιητικό τηςΑνώτατηςΣυνομοσπονδίαςΠολυτέκνων
Ελλάδος(Α.Σ.Π.Ε.).
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Παρατηρήσεις:
1.Οιυποψήφιοιαποδέχονταιότιηισχύςτωναναγραφόμενωνστοιχείωντης

υποβαλλόμενηςυπεύθυνηςδήλωσηςείναιαληθήκαιακριβήκαιότισε
περίπτωσηδήλωσηςψευδώνήανακριβώνστοιχείωνηΥπηρεσίαθαπροβεί
σεεφαρμογήόλωντωνκυρώσεωνπουπροβλέπονταιαπότηνκείμενη
νομοθεσία.

2.Η Υπηρεσίαδύναταιναδιασταυρώνειτηναλήθειατωναναγραφόμενων
στις υπεύθυνες δηλώσεις καισε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω
έγγραφηςεπικοινωνίαμετιςαρμόδιεςΥπηρεσίες,μεεργοδότεςκαιμε
άλλουςφορείς.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ&ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Τηςαλλοδαπής
Τίτλοι,πιστοποιητικάκαιβεβαιώσειςτηςαλλοδαπήςπουαπαιτούνταιαπότην
ανακοίνωσηπρέπειναείναιεπίσημαμεταφρασμέναστηνελληνικήγλώσσα.
ΗεπίσημημετάφρασήτουςγίνεταιαπόαρμόδιακατάνόμοαρχήτουΥπουργείου
ΕξωτερικώνήτηνΠρεσβείαήτοΠροξενείοτηςξένηςχώραςστηνΕλλάδαήαπό
δικηγόροήαπόάμισθοερμηνέαδιορισμένοβάσειτουν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Ειδικώςόμωςμετάτοννέο«ΚώδικαΔικηγόρων»(άρθρο36ν.4194/2013/ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ.Α’),μεταφράσειςξενόγλωσσωνεγγράφωνπουγίνονταιαπό
δικηγόρομετάτην27.09.2013,γίνονταιδεκτές,εφόσονοδικηγόροςβεβαιώνει
ότιοίδιοςέχειεπαρκήγνώσητηςγλώσσαςαπόκαιπροςτηνοποίαμετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι,πιστοποιητικά καιβεβαιώσεις)γίνονταιυποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθείαπόαλλοδαπέςαρχέςκαιέχουνεπικυρωθείαπόδικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικώνεγγράφων,ταοποίαέχουνεπικυρωθείαπόδικηγόρο.
ΓιατίτλουςΠανεπιστημιακής,ΤεχνολογικήςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης
που έχουν αποκτηθείστην αλλοδαπή απαιτείταιπράξη αναγνώρισης περί
αντιστοιχίαςκαιισοτιμίας(όπωςορίζεταιστοπαράρτηματουΑΣΕΠ).

Τηςημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής,δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθείαπό
υπηρεσίεςκαιφορείςτουδημόσιουκαιτουευρύτερουδημόσιουτομέα(π.χ.
τίτλοισπουδών–άδειες–πιστοποιητικά–βεβαιώσειςκ.λπ.),υποβάλλονταικαι
γίνονταιυποχρεωτικάαποδεκτάσεευκρινήφωτοαντίγραφατωνπρωτοτύπων
εγγράφωνήτωνακριβώναντιγράφωντους.
β)Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής,δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονταιαπό
υπηρεσίεςκαιφορείςτουδημόσιουκαιτουευρύτερουδημόσιουτομέα(όπως
αποδείξειςπαροχήςυπηρεσιών,κ.λπ.)υποβάλλονταικαιγίνονταιυποχρεωτικά
αποδεκτάσεευκρινήφωτοαντίγραφααπόαντίγραφαιδιωτικώνεγγράφων,τα
οποίαέχουνεπικυρωθείαπόδικηγόροκαθώςκαισεευκρινήφωτοαντίγραφααπό
ταπρωτότυπαόσωνιδιωτικώνεγγράφωνφέρουνθεώρησηαπόυπηρεσίεςκαι
φορείς του δημόσιου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ.απολυτήριο
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων,
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ιατρικήγνωμάτευσηπουφέρειθεώρησηαπόαρμόδιοελεγκτήιατρό).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οιυποψήφιοιμπορούνναυποβάλουνένστασηεπίτωνπινάκωνκατάταξηςκαι
πρόσληψης στα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου,8ης Νοεμβρίου 17,Μυτιλήνη (τηλ.
επικοινωνίας:2251047033),μέσασεαποκλειστικήπροθεσμία,πουλήγειμετάτην
πάροδοδέκα(10)ημερολογιακώνημερώναπότηνημερομηνίαανάρτησηςτων
πινάκωνκατάταξης.
Οιενστάσειςεξετάζονταιαπό το Διοικητικό Συμβούλιο τουΜουσείουεντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση
δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για
οποιονδήποτελόγο,ηαντικατάστασητωνυποψηφίωνγίνεταιμετουςπρώτους
επιλαχόντεςκατάσειράμορίωνστησυγκεκριμένηκατηγορία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ενημερώνονταιοιυποψήφιοιότι,σύμφωναμετηνυπ’αριθμ.17/2002Απόφασητης
ΑρχήςΠροστασίαςΔεδομένωνΠροσωπικούΧαρακτήρα,ηΥπηρεσίαθαπαρέχει
τηνδυνατότηταπρόσβασηςσεστοιχείαπουαφορούντουςλοιπούςυποψηφίους,
προκειμένουναασκήσουνταδικαιώματάτους,σύμφωναμετηννόμιμηδιαδικασία
(έγγραφηαίτηση,τεκμηρίωσηυπέρτερουέννομουσυμφέροντος).

ΚΛΗΣΗΤΩΝΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κλήσηαπότηνΥπηρεσίατωνεπιτυχόντωνυποψηφίωνθαγίνειεγγράφωςμε
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη
επιστολή)αμέσωςμετηνανάρτησητωνπινάκωνμοριοδότησης.Στησυνέχεια,η
Υπηρεσίαθακαλείτηλεφωνικάτουςυποψηφίουςγιαναβεβαιώσειτηνπαραλαβή
τηςειδοποίησης.
Ουποψήφιοςαπότηνπλευράτουπρέπειεντόςτριών(3)εργάσιμωνημερώναπό
την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως
(ηλεκτρονικόταχυδρομείο,φαξ,συστημένηεπιστολή)στηνΥπηρεσίασχετικάμε
τηναποδοχήήμητηςθέσης,άλλωςθαθεωρείταιότιδεντηναποδέχεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ
Προσληφθέντες οιοποίοιαποχωρούνπριναπό τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανταιμε άλλους από τους εγγεγραμμένους καιδιαθέσιμους στον
πίνακα τηςοικείαςειδικότητας,κατά τη σειρά εγγραφήςτουςσεαυτόν.Οι
υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων,απασχολούνταιγια το υπολειπόμενο,κατά περίπτωση,χρονικό
διάστημακαιμέχρισυμπληρώσεωςτηςεγκεκριμένηςδιάρκειαςτηςσύμβασης
εργασίαςορισμένουχρόνου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑκλπ
Η διάρκειατηςαπασχόλησηςτουενλόγω προσωπικού,θαείναιγιαχρονικό
διάστημα2μηνώναπότηνημερομηνίαυπογραφήςτηςσύμβασης,μεδυνατότητα
ανανέωσηςήπαράτασηςτηςσύμβασηςέωςτοτέλοςτουέργου.
Η απασχόληση θα είναιπενθήμερη καιδενθα υπερβαίνειτις 40 ώρες την
εβδομάδα.Ημισθοδοσίατωνπροσλαμβανομένωνθαβαρύνειτιςπιστώσειςτου
Υποέργου 2 «Ανάδειξη καιαξιοποίηση απολιθωματοφόρων θέσεων από την
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εκτέλεσημεγάλωνδημόσιωνέργωνστηνπεριοχήτουΑπολιθωμένουΔάσους
Λέσβου» της Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της
Λέσβου»πουέχειενταχθείστοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα«ΒόρειοΑιγαίο2014-
2020».
Τοαντίγραφοποινικούμητρώουκαιτοπιστοποιητικόπερίμηθέσηςσεδικαστική
συμπαράστασηθααναζητηθούναυτεπάγγελτααπότηνΥπηρεσία.Διευκρινίζεται
ότι,σεπερίπτωσηπουκατάτηνδιαδικασίαπρόσληψηςπροκύψειθέμα,τοοποίο
δενκαλύπτεταιαπότηνπαρούσαανακοίνωση,ηΥπηρεσίαέχειτοδικαίωμανα
ανατρέξεικαιναχρησιμοποιήσειοποιαδήποτεδιάταξη,κανονισμόκ.α.πουείναι
σχετικήμετοθέμααυτό.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθείστο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι,στο Κέντρο Πληροφόρησης του
ΜουσείουστηΜυτιλήνη,καιθααναρτηθείστηνιστοσελίδαwww.petrifiedforest.gr,
στονδιαδικτυακόκόμβοτουΔΙΑΥΓΕΙΑ(http://diavgeia.gov.gr)καιστοδιαδικτυακό
τόποτουΥΠ.ΠΟ.Α.(http://www.yppo.gr).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το Ειδικό
Παράρτημα(Α1)ΑπόδειξηςΧειρισμούΗ/Υμεσήμανσηέκδοσης«17-05-2021»και
το Ειδικό Παράρτημα (Α2)Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης
07/12/2020.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα
Παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμέναμέσω τηςακόλουθηςδιαδρομής:Κεντρικήσελίδα Φορείς
Έντυπα-ΔιαδικασίεςΔιαγωνισμώνΦορέωνΟρ.ΧρόνουΣΟΧ.

ΟΔιευθυντής

Καθ.ΝικόλαοςΖούρος



16

ΠΡΟΣ:
ΜουσείοΦυσικήςΙστορίας Μυτιλήνη…./.…/….
ΑπολιθωμένουΔάσουςΛέσβου
ΚέντροΠληροφόρησηςΜυτιλήνης Αρ.Πρωτ.……...
8ηςΝοεμβρίου17
81100Μυτιλήνη

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ
Υποψηφίουγιαπρόσληψημεσύμβασηιδιωτικούδικαίου,ορισμένουχρόνου,κατ’άρθρο18τουΝ.

2190/1994όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ941/24-06-2021 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………..

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

3.ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΕΡΑ:…………………………............................................................................
(κεφαλ.)

4.ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟΜΗΤΕΡΑΣ:………………………….........................................................................
(κεφαλ.)

(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ)
Επιλογήθέσηςαπασχόλησης:………………………..

5.ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤ.:……........................ 6.ΗΜΕΡΟΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ……………….………

7.ΑΦΜ………………….…8.Δ.Ο.Υ…………………………9.Α.Μ.Κ.Α.……………..……..…….

10ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΜΟΝΙΜΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………………………………………………

11.ΟΔΟΣ:…………………………………………………...12.ΑΡΙΘΜΟΣ……………………..….

13.ΠΟΛΗ……………………………………………14.Τ.Κ.:………………..…………...…..……..

15.ΝΟΜΟΣ:……………………….16.ΤΗΛΕΦΩΝΟ:α)………...…….β)………………………...

17.E-MAIL:……………………………………………………………………………………………..

Α.ΤίτλοιΣπουδών
α/α Τίτλος Ίδρυμα Βαθμός Έτοςκτήσης
Α1

Α2
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Β.ΜεταπτυχιακοίΤίτλοι
α/α Ίδρυμα Έτοςκτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος
Β1

Β2

Γ.ΔιδακτορικοίΤίτλοι
α/α Ίδρυμα Έτοςκτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος
Γ1

Δ.Εμπειρία
α/α Από Έως Μήνες Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα-Καθήκοντα

απασχόλησης (συνοπτικά)
Δ
1
Δ
2
Δ
3
Δ
4

E.Γλωσσομάθεια
α/α Γλώσσα Επίπεδο ΤίτλοςΠιστοποιητικού Φορέαςπουτοεξέδωσε
Ε1
Ε2
Ε3

Ζ.ΓνώσηχρήσηςΗ/Υ
α/α
Ζ1
Ζ2

Η.Κοινωνικάκριτήρια(γιαθέσειςΥΕ)
α.Χρόνοςανεργίας:………………………… γ.Τέκνοπολύτεκνηςοικογένειας:…………...

[αριθμ.μηνών] [ναι/όχι]

β.Ανήλικατέκνα:…………………………… δ.Ηλικίατουυποψηφίου:………………….…..
[αριθμόςανήλικωντέκνων] [έως24ετών/24-30ετών/άνωτων30ετών]

Συνημμένα:
1……………………………………………………5…………………………………………………
2……………………………………………………6…………………………………………………
3……………………………………………………7…………………………………………………
4……………………………………………………8…………………………………………………

Ο/Ηυποψήφι………..

(Υπογραφή)
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Ημερομηνία…………………………………
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17-05-2021

ΕΙΔΙΚΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α1)
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασίας κειμένων,β)
υπολογιστικώνφύλλωνκαιγ)υπηρεσιώνδιαδικτύουαποδεικνύεταιωςεξής:

(1)ΜεπιστοποιητικάΠληροφορικήςήγνώσηςχειρισμούΗ/Υπουεκδίδονταιαπόφορείς
οιοποίοιπιστοποιούνταιαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμό
ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ.)ήέχουνεκδοθείαπότονίδιοτον
Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονταιοιφορείςπουέχουνπιστοποιηθείαπότονΟ.Ε.Ε.Κ.ήτον
ΕΟΠΠήτονΕΟΠΠΕΠ,μεσχετικέςπράξεις,μετηναναγραφόμενηγιακάθεφορέα
ημερομηνίαπιστοποίησης,μετηνεπιφύλαξητων αρ.28και40τηςμεαριθμό
121929/Η/31.07.2014Κ.Υ.Α(Φ.Ε.Κ.2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε.(1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσειτης αριθ.Β/22578/30.11.2012
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.
Β/22579/30.11.2012απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑ.Ε.)(22.2.2006),ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣκαι
Vellum GlobalEducationalServices(ΔΠ35945/28.7.2017απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑ.Ε&ΣΙΑΕ.Ε.)
(22.2.2006)

δ) ΙCTHellasΑ.Ε.(22.2.2006)ήICTEurope(18.7.2007αλλαγήονομασίαςτηςΙCTHellas
Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT(ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Π.Ε.)(5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.)

(17.5.2006)και
ζ) ISKILLSA.E.(ISKILLSΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)(14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ-TELEFOSTRAINING ΕΠΕ(18-12-2007)ήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ-TELEFOS

CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ
ΤΡΕΙΝΙΝ -TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)(Με την αριθ.
Β/18216/24.9.2012απόφασητουΕΟΠΠΕΠ περίμετονομασίαςτηςΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ-
TELEFOSCERTΕΠΕ)

θ) DIPLOMA(ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)(30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

(10.4.2014).
ια)UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)(21.01.2015)
ιβ)ACTA-INFOTESTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε.(ΔΠ54083/16.7.2015απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)
ιγ)PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018

απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)
ιδ)ΕλληνικόΙνστιτούτοΠιστοποιήσεωνΙΚΕ«ΕΛ.ΙΝ.Π.»(ΔΠ/38566/3.9.2018απόφασητου

ΕΟΠΠΕΠ)
ιε)EXAMSCERTIKE«EXAMSCERT»(ΔΠ/56579/26.10.2018απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)
ιστ)ESOLEXAMSA.E.«ESOLEXAMS»(ΔΠ/60239/05.12.2019απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)
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ιζ)«EUROPEANQUALIFICATIONSCERTIFICATIONS–EQcert–Μ.ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ.ΠΡΙΤΣΑΣ
ΙΚΕΦορέαςΠιστοποίησηςΑνθρώπινουΔυναμικού» (ΔΠ/2997/17.02.2020απόφαση
τουΕΟΠΠΕΠ)

ιη)«UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΔΠ/30357/03.08.2020απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)

ιθ) «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο
PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)

Ταπιστοποιητικάπουεκδίδουνοιανωτέρωφορείςείναιταεξής:

α)ECDLEλλάςΑ.Ε.ήPeopleCertΕλλάςΑΕ
•ECDLCoreCertificate
•ECDLStartCertificate
•ECDLProgressCertificate
•ECDLProfileCertificate
•ECDLProfileCertificate(OfficeEssentials/ΒασικέςΔεξιότητεςΥπολογιστή)

•PeopleCertComputerSkillsLevel1

β)Vellum GlobalEducationalServicesS.A.
•CambridgeInternationalDiplomainITSkills
•CambridgeInternationalDiplomainITSkillsProficiency
•Vellum DiplomainITSkills
•Vellum DiplomainITSkillsProficiency
•Vellum DiplomainITSkillsEssentialStandardLevel

γ)Infotest
•InternetandComputingCoreCertification(IC3)
•MicrosoftOfficeSpecialist(MOS)
•MicrosoftOfficeSpecialistExpert(MOSExpert)
•InfotestCertifiedBasicUser(ICBU)
•InfotestMicrosoftCertifiedApplicationSpecialist.

δ)ΙCTHellasΑ.Ε.ήICTEurope
•ICTIntermediateA
•ICTIntermediateB
•ICTIntermediateC

ε)ΚΕΥ-CERT
•KeyCertITBasic
•KeyCertITInitial

στ)ACTAΑ.Ε.
•CertifiedComputerUser(CCU)
•CertificationProficiencyinITSkills,CPIT

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

η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ-TELEFOSTRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ-TELEFOSCERTΕΠΕ
ήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERTΕΠΕ
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•BasicSkillsήInfocertBasicSkills(25.6.2008αλλαγήονομασίαςτίτλου)
•BasicήInfocertBasic(25.6.2008αλλαγήονομασίαςτίτλου)
•IntegrationSkillsήInfocertIntegrationSkills(25.6.2008αλλαγήονομασίαςτίτλου)
•InfocertUnities

θ)DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
•BasicOffice
•BusinessOffice

ι)GLOBALCERTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
<<GLOBALCERT>>

GlobalIntermediate
•GlobalIntermediateA
•GlobalIntermediateB
•GlobalIntermediateC
•GlobalBasicOffice
•GlobalAdvancedPlus
•GlobalIntermediateExpress
•GlobalOfficeExpert

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

•UnicertPrimary
•UnicertPrimaryΔιαθεματικό
•UnicertAdvancedPlus

Ιβ)ACTA-INFOTESTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε
•InternetandComputingCoreCertification(IC3)
•MicrosoftOfficeSpecialist
•InfotestCertifiedBasicUser
•MicrosoftCertifiedApplicationSpecialist

ιγ)PROCERTΙδιωτικήΚεφαλαιουχικήΕταιρεία«PROCERT»
PRO-CertITUser

ιδ)ΕλληνικόΙνστιτούτοΠιστοποιήσεωνΙΚΕ«ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/CertifiedComputerUser

ιε)EXAMSCERTIKE«EXAMSCERT»
EXAMSCERTBASIC
EXAMSCERTBASICMS
EXAMSCERTPROGRESSIVEEXTRA

ιστ)ESOLEXAMSA.E.«ESOLEXAMS»
STANDARDCOMPUTERSKILLS
STANDARDCOMPUTERSKILLSFAST
EXCELLENTCOMPUTERSKILLS

ιζ) EQcert– EUROPEANQUALIFICATIONSCERTIFICATIONS
EQcertBASIC
EQcertBASIC-LV1
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EQcertBASIC-LV2

ιη) UCERT
STANDARDOFFICEUSER
STANDARDOFFICEUSER(UPPERLEVEL)

ιθ) PROGRAMSQUALIFICATIONREAD-PQR
ELICProfessionalCertificate
ELICProfessionalCertificatePlus
ELICProfessionalCertificate360

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχειολοκληρώσειμε επιτυχία τις εξετάσεις στις
οριζόμενεςαπότηνπροκήρυξηενότητεςαλλάτοσχετικόπιστοποιητικόδενέχειακόμη
εκδοθεί,μπορείναγίνειαποδεκτήσχετικήπερίτούτουβεβαίωσητουκατάταανωτέρω
πιστοποιημένουφορέαέκδοσηςαυτού.Ανουποψήφιοςεπιλεγείστηνειδικότηταπου
επιδιώκει,πρέπειναπροσκομίσειτοπιστοποιητικόστοφορέαπρόσληψηςήανάθεσης
τουέργου.

ΓίνονταιδεκτάπιστοποιητικάγνώσηςΗ/Υταοποίαχορηγήθηκαναπότουςπαραπάνω
φορείς(αέωςδ)μέχρικαιτηνημερομηνίαπιστοποίησήςτουςαπότονΟ.Ε.Ε.Κ.μετην
εξήςονομασία:

α)ECDLαπότηνεταιρείαECDL-GREEKCOMPUTERSOCIETY-Ε.Π.Υ.

β)CambridgeInternationalExaminationsαπόUNIVERSITYOFCAMBRIDGE(εταιρείαVellum
GlobalEducationalServices).

γ)IC3ήMOSαπόCERTIPORT(Microsoft),εταιρείαInfotest(πρώηνTECHNOPLUS)και

δ)BTECinICTήOnlineAwardinICTαπόLONDONLEARNING(εταιρείαΙCTHellasΑ.Ε.).

Γίνονταιεπίσηςδεκτά,εφόσονπεριλαμβάνουντιςανωτέρω ενότητες,πιστοποιητικά
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθείαπό τον Ο.Ε.Ε.Κ.,κατόπιν επιτυχούς
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
φυσικώνπροσώπωνπουδιοργάνωσεοΟργανισμός.

«ΗισχύςτωνπιστοποιητικώνγνώσηςχειρισμούΗ/ΥπουεκδόθηκαναπότονΟ.Ε.Ε.Κ.,από
φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.μέχρικαιτην ημερομηνία
πιστοποίησήςτουςκαιαπόφορείςπιστοποιημένουςαπότονΟ.Ε.Ε.Κ.,τονΕ.Ο.Π.Π.καιτον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.μετάτηνημερομηνίαπιστοποίησήςτουςείναιαόριστηςδιάρκειας(παρ.6του
άρ.12τουΝ.4283/2014(ΦΕΚ189Α’/10-9-2014)όπουαναφέρεταιότιπροστίθεταιπαρ.5
στοάρ.38τουΝ.4186/2013).

ΗαντιστοίχισηΠιστοποιητικώνγνώσηςπληροφορικήςήχειρισμούΗ/Υπουχορηγούνται
απόφορείςτηςαλλοδαπήςγίνεταιμεαποφάσειςτουΔ.Σ.τουΕ.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Απόταανωτέρω πιστοποιητικάπρέπεινααποδεικνύεταιηγνώσηκαιτωντριών
ενοτήτων:α)επεξεργασίαςκειμένων,β)υπολογιστικώνφύλλωνκαιγ)υπηρεσιών
διαδικτύου.(ταπιστοποιητικάμπορούνναπεριέχουνοποιονδήποτεσυνδυασμότων
ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες
Διαδικτύου>>).
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Λοιπάπαραστατικά(βεβαιώσειςεξεταστικώνκέντρων,κάρτεςδεξιοτήτωνκ.λπ.)δεν
γίνονταιδεκτά.

(2)Με τίτλους σπουδών,βασικούς ή/καιμεταπτυχιακούς,Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικήςεκπαίδευσης,απότηναναλυτικήβαθμολογίατωνοποίωνπροκύπτειότιο
υποψήφιοςέχειπαρακολουθήσειτέσσερα(4)τουλάχιστονμαθήματα,υποχρεωτικάή
κατ’επιλογή,ΠληροφορικήςήγνώσηςχειρισμούΗ/Υ.Καθένααπότατέσσερα(4)αυτά
μαθήματαμπορείναέχειπραγματοποιηθείστοπλαίσιοαπόκτησηςτίτλουσπουδώνείτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.),είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.)Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού
τίτλουείτεδιδακτορικούδιπλώματοςκαιυπολογίζονταιαθροιστικά.

(3)ΟιυποψήφιοιτηςΠανεπιστημιακής,ΤεχνολογικήςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης
αποδεικνύουνεπαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ,προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις
τμημάτωνΑΕΙκαιΤΕΙμετιςοποίεςπιστοποιείταιότιπαρακολούθησανεπιτυχώς,σε
προπτυχιακόήμεταπτυχιακόεπίπεδο,τέσσερα(4)εξαμηνιαίαμαθήματαταοποίακατά
τηνεκτίμησητουοικείουΤμήματοςεμπίπτουνστηνπεριοχήτηςΠληροφορικήςήτου
χειρισμούΗ/Υ.

Διευκρινίζεταιότιτίτλοισπουδώνανώτερηςαλλάκαικατώτερηςκατηγορίαςαπότην
κατηγορίαγιατηνοποίαυποβάλλειαίτησηουποψήφιος,εφόσονπληρούνκαιτιςλοιπές
προϋποθέσειςεγκυρότητας,γίνονταιδεκτοί,δεδομένουότιαφενόςοιενλόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονταιαπό το προσοντολόγιο,αφετέρου οισχετικοίτίτλοικαι
βεβαιώσειςυποβάλλονταιγιατηναπόδειξητηςγνώσηςΗ/Υκαιόχιγιατηδιεκδίκηση
θέσηςανώτερηςήκατώτερηςκατηγορίαςτηςπροκηρυσσόμενης.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α)παρουσιάσεων καιβ)βάσεων
δεδομένωναποδεικνύεταιμεπιστοποιητικάΠληροφορικήςήγνώσηςχειρισμούΗ/Υ
πουεκδίδονταιαπότουςπιστοποιημένουςφορείςτηςανωτέρωπαραγράφου(1),εφόσον
σ’αυτάπεριλαμβάνονταιταενλόγωαντικείμενα.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασίας κειμένων,β)
υπολογιστικών φύλλων,γ)υπηρεσιών διαδικτύου,δ)παρουσιάσεων καιε)
βάσεωνδεδομένωναποδεικνύεται,πέραντωνπροαναφερομένων,καιμετίτλους
σπουδών,τριτοβάθμιας,μεταδευτεροβάθμιαςή δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης,
ειδικότηταςΠληροφορικήςήγνώσηςχειρισμούΗ/Υ,όπωςαυτοίαναφέρονται
παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ–ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ&ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΟΥΣΟΠΟΙΟΥΣΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙΑΥΤΟΤΕΛΩΣΗΓΝΩΣΗΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ

(όπωςαυτοίπροσδιορίζονταισταάρθρα6,14και19τουΠ.Δ.50/2001όπωςισχύει)

Α)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής
- ΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών
- ΗλεκτρολόγουΜηχανικού&ΜηχανικούΥπολογιστών
- ΕφαρμοσμένηςΠληροφορικής
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- ΗλεκτρολόγουΜηχανικού&ΤεχνολογίαςΥπολογιστών
- ΜηχανικούΗ/ΥκαιΠληροφορικής
- ΕπιστήμηςΥπολογιστών
- ΗλεκτρονικούκαιΜηχανικούΥπολογιστών
- ΜηχανικώνΠληροφοριακών&ΕπικοινωνιακώνΣυστημάτων
- ΜηχανικώνΗ/ΥΤηλεπικοινωνιώνκαιΔικτύων
- ΕπιστήμηςκαιΤεχνολογίαςΥπολογιστών
- ΕπιστήμηςκαιΤεχνολογίαςΤηλεπικοινωνιών
- ΗλεκτρονικούΜηχανικούκαιΜηχανικούΥπολογιστών
- ΗλεκτρονικήςκαιΜηχανικoύΥπολογιστών
- ΠληροφορικήςμεεφαρμογέςστηΒιοιατρική
- ΜηχανικώνΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών
- ΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικώνΗ/Υ
- Πληροφορικής(Ε.Α.Π.)
- ΔιδακτικήςτηςΤεχνολογίαςκαιΨηφιακώνΣυστημάτων
- ΕπιστημώνκαιΠολιτισμού–ΚατεύθυνσηΗ/Υ(Π.Σ.Ε.)
- ΠληροφορικήςκαιΤηλεματικής
- ΨηφιακώνΣυστημάτων
- ΠληροφοριακάΣυστήματα
- ΕπιστήμηκαιΤεχνολογίαΥπολογιστών
- ΜηχανικώνΠληροφορικήςκαιΥπολογιστών
- ΜηχανικώνΠληροφορικής,ΥπολογιστώνκαιΕπικοινωνιών
- ΜηχανικώνΠληροφορικήςκαιΗλεκτρονικώνΣυστημάτων
ήάλλοςισότιμοςτίτλοςαντίστοιχηςειδικότηταςσχολώντηςαλλοδαπής.

Β)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής
- ΗλεκτρονικώνΥπολογιστικώνΣυστημάτων
- ΤεχνολογίαςΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών
- ΕφαρμοσμένηςΠληροφορικήςκαιΠολυμέσων
- ΒιομηχανικήςΠληροφορικής
- ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών
- ΓεωπληροφορικήςκαιΤοπογραφίας
- ΠληροφορικήςκαιΤεχνολογίαςΥπολογιστών
- ΤηλεπληροφορικήςκαιΔιοίκησης
- ΤηλεπικοινωνιώνκαιΔικτύωνΗ/Υ(Π.Σ.Ε.)
- ΕπιχειρηματικούΣχεδιασμούκαιΠληροφοριακώνΣυστημάτων
- ΕφαρμογώνΠληροφορικήςστηΔιοίκησηκαιστηνΟικονομία
- ΔιαχείρισηςΠληροφοριών
-ΜηχανικώνΠληροφορικήςΤ.Ε.
-ΤηλεπικοινωνιακώνΣυστημάτωνκαιΔικτύων
-ΜηχανικώνΗλεκτρονικώνΥπολογιστικώνΣυστημάτωνΤ.Ε.
-ΜηχανικώνΤοπογραφίαςκαιΓεωπληροφορικήςΤ.Ε.
-ΕπιχειρησιακήςΠληροφορικής
ήάλλοςισότιμοςτίτλοςαντίστοιχηςειδικότητας,σχολώντηςημεδαπήςήαλλοδαπής.

Γ)ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ&ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-ΔίπλωμαΕπαγγελματικήςΚατάρτισηςΙ.Ε.Κ.οποιασδήποτεειδικότηταςτουτομέα
Πληροφορικής,ή

-ΠτυχίοΑ’ήΒ’κύκλουσπουδώνΤεχνικούΕπαγγελματικούΕκπαιδευτηρίου(ΤΕΕ):
i)ΟποιασδήποτεειδικότηταςτουτομέαΠληροφορικής-ΔικτύωνΗ/Υ,
ii)ΕιδικότηταςΗλεκτρονικώνΥπολογιστικώνΣυστημάτωνήΗλεκτρονικώνΥπολογιστικών
ΣυστημάτωνκαιΔικτύωντουΗλεκτρονικούΤομέα,ή
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- Απολυτήριοςτίτλος:
i)ΚλάδουΠληροφορικήςΕνιαίουΠολυκλαδικούΛυκείου,
ii)ΤμήματοςΠρογραμματιστώνΗλεκτρονικώνΥπολογιστών,ΤεχνικούΕπαγγελματικού
Λυκείου,ή
iii)ΕιδικότηταςΥπαλλήλωνΧειριστώνΗ/Υ,ΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολής,
ή

- ΑπολυτήριοςτίτλοςΕΠΑ.Λ.τηςΟμάδαςΠροσανατολισμούΤεχνολογικώνΕφαρμογών,
τουτομέαΠληροφορικήςήτουκύκλουΥπηρεσιών,τουτομέαΠληροφορικής,
ή

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων
Υπολογιστών

ήάλλοςισότιμοςκαιαντίστοιχοςτίτλος,σχολικώνμονάδωντηςημεδαπήςήαλλοδαπής.
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7-12-2020

ΕΙΔΙΚΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α2)
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α)ΑΓΓΛΙΚΑ

Ηγνώση τηςΑγγλικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεται
μεβάσητοάρθρο1π.δ146/2007«Τροποποίησηδιατάξεωντουπ.δ50/2001Καθορισμόςπροσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’),σε
συνδυασμόμετοτελευταίοεδάφιοτηςπαρ.1τουάρθρου1π.δ.116/2006«Τροποποίησητουάρθρου28
τουπ.δ.50/2001…….»(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’»,ωςεξής:

α)Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999,όπως
αντικαταστάθηκεμετηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

ή

β)μεπιστοποιητικάαντίστοιχουεπιπέδουτωνπανεπιστημίωνCAMBRIDGEήMICHIGAN

ή

γ)με πιστοποιητικάαντίστοιχουεπιπέδουάλλωνφορέων(πανεπιστημίωνήμη)ανεξάρτητααπότη
νομικήτουςμορφή,εφόσον είναιπιστοποιημένοιήαναγνωρισμένοιαπότηναρμόδιααρχήτης
οικείαςχώραςγιαναδιενεργούνεξετάσειςκαιναχορηγούνπιστοποιητικάγνώσηςτηςαγγλικής
γλώσσαςστοαντίστοιχοεπίπεδο.Εάνδενυπάρχειφορέαςπιστοποίησηςήαναγνώρισηςστηνοικεία
χώρα,απαιτείταιβεβαίωσητουαρμόδιουΥπουργείουήτηςΠρεσβείας τηςχώραςστηνΕλλάδαότι
ταπιστοποιητικάπουχορηγούνταιαπότουςπαραπάνω φορείςσετρίτους,οιοποίοιδενέχουνως
μητρικήγλώσσατηνΑγγλική,είναιαποδεκτάσεδημόσιεςυπηρεσίεςτηςαυτήςχώραςωςέγκυρα
αποδεικτικάγνώσηςτηςΑγγλικήςγλώσσαςστοαντίστοιχοεπίπεδο.Ωςοικείαχώρανοείταιηχώρα
στηνοποίαημητρικήήεπίσημηγλώσσαείναιηΑγγλική

Βάσειτωνανωτέρω καθώςκαιτωνμέχρισήμεραπροσκομισθέντωνστοΑΣΕΠ,απότουςοικείους
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας,ταεξήςπιστοποιητικά:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•CERTIFICATEOFPROFICIENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίουCAMBRIDGEήτουCAMBRIDGE
ASSESSMENTENGLISH ήCERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENT
ENGLISHoverallscore200-230

•BULATS English Language Test,βαθμολογία 90-100,του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH(Γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι19/11/2019)

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATEHIGHERτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH
overallscore200-210

•CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore200-210
.

•INTERNATIONALENGLISH LANGUAGETESTING SYSTEM (IELTS)απότοUniversityofCambridge
LocalExaminationsSyndicate(UCLES)ήτοCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH–TheBritishCouncil
–IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό8,5καιάνω.

•ECPE-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH
LANGUAGEINSTITUTEήCambridgeMichiganLanguageAssessments-CaMLAή MichiganLanguage
Assessment.)
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•LONDON TESTSOFENGLISH LEVEL5-PROFICIENTCOMMUNICATION-τουEDEXCEL,ήPEARSON
TESTOFENGLISHGENERALLEVEL5-PROFICIENTCOMMUNICATION-τουEDEXCELήEDEXCELLEVEL
3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFC2)

•ISEIVINTEGRATEDSKILLSINENGLISHLEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONALτουTRINITY
COLLEGELONDON.

•CITY&GUILDSLEVEL3CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)-
MASTERY-καιCITY&GUILDSLEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(Spoken)-MASTERY-
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης)ήCITY&GUILDSCERTIFICATE
IN INTERNATIONALESOL-MASTERY-καιCITY&GUILDSCERTIFICATEIN INTERNATIONALSPOKEN
ESOL-MASTERY-(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).

• EDILevel3CertificateinESOLInternationalJETSETLevel7(CEFC2)ήPEARSON EDILevel3
Certificate in ESOL International(CEF C2)ή PEARSON LCCILEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEFRC2)
.

•PEARSONLCCIEFBLEVEL4(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,μεβαθμό«Distinction”ή
“Credit”).

•OCNW CertificateinESOLInternationalatLevel3(CommonEuropeanFrameworkequivalentlevelC2)
(μέχρι31/8/2009)

•AscentisLevel3CertificateinESOLInternational(CEFC2)

•ESBLevel3CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelC2).

•MichiganStateUniversity–CertificateofEnglishLanguageProficiency(MSU–CELP):CEFC2.

•TestofInteractiveEnglish,C2Level(ACELS)ή TestofInteractiveEnglish,C2Level(Gatehouse
Awards).
.
•NOCNLevel3CertificateinESOLInternational(C2).

•AIM AwardsLevel3CertificateinESOLInternational(C2)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).

•LRNLevel3CertificateinESOLInternational(CEFC2)

•GA Level3 CertificateinESOLInternational–(CEFR:C2)ήGALevel3CertificateinESOLInternational
(ClassicC2)

•C2-LanguageCertLevel3CertificateinESOLInternational(Listening,Reading,Writing)(MasteryC2)και
C2-LanguageCertLevel3CertificateinESOLInternational(Speaking)(MasteryC2)(Συνυποβάλλονται
αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης)

•OpenCollegeNetworkWestMidlandsLevel3CertificateinESOLInternational(CEFRC2)

•NYLC–NEW YORKLANGUAGECENTERCERTIFICATELevelC2

•LanguageCertTestofEnglish(LTE)-LanguageCertLevel3CertificateinESOLInternational(Listening,
Reading)(LanguageCertTestofEnglishC2)

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
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ENGLISHoverallscore180-199

•CERTIFICATEOFPROFICIENCYIN ENGLISH τουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH overallscore
180-199

•FIRSTCERTIFICATEINENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore180-190

• BULATS English Language Test,βαθμολογία 75-89,του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH(Γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι19/11/2019)
.

•INTERNATIONALENGLISH LANGUAGETESTING SYSTEM (IELTS)απότοUniversityofCambridge
LocalExaminationsSyndicate(UCLES)ήτοCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH –TheBritishCouncil
–IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό7έως8.

•BUSINESSENGLISH CERTIFICATE–HIGHER(BECHIGHER)απότοUniversityofCambridgeLocal
ExaminationsSyndicate(UCLES)ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATEHIGHERτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore180-199

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATEVANTAGEτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore
180-190

•LONDON TESTSOFENGLISH LEVEL4-ADVANCED COMMUNICATION-τουEDEXCELήPEARSON
TESTOFENGLISHGENERALLEVEL4-ADVANCEDCOMMUNICATION-τουEDEXCELήEDEXCELLEVEL
2CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFC1)

•CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.

•CITY&GUILDSLEVEL2CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening) -
EXPERT-καιCITY&GUILDSLEVEL2CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL(Spoken)-EXPERT-
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για τηναπόδειξη της πολύ καλής γνώσης)ή CITY & GUILDS
CERTIFICATEININTERNATIONALESOL-EXPERT-καιCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONAL
SPOKENESOL-EXPERT-(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

•ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester,ΝΗ-USA)καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ.

•ΤΕSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION(TOEIC),βαθμολογίααπό785έως900
τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY,USA.

• EDILevel2CertificateinESOLInternationalJETSETLevel6(CEFC1)ήPEARSON EDILevel2
Certificate in ESOL International(CEF C1)ή PEARSON LCCILEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEFRC1)
.

•PEARSONLCCIEFBLEVEL4(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,σεπερίπτωσηπουη
μίαεκτωνενοτήτωνείναιμεβαθμό“Pass”).

•PEARSONLCCIEFB LEVEL3(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,μεβαθμό«Distinction”
ή“Credit”).

•OCNW CertificateinESOLInternationalatLevel2(CommonEuropeanFrameworkequivalentlevelC1))
(μέχρι31/8/2009)

•AscentisLevel2CertificateinESOLInternational(CEFC1)

•ESBLevel2CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelC1).

•TestofInteractiveEnglish,C1+Level(ACELS)
.

•TestofInteractiveEnglish,C1Level(ACELS)ήTestofInteractiveEnglish,C1Level(Gatehouse
Awards).
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•NOCNLevel2CertificateinESOLInternational(C1).

•AIM AwardsLevel2CertificateinESOLInternational(C1)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).

•MICHIGANENGLISHLANGUAGEASSESSMENTBATTERY(MELAB)βαθμολογίααπό91έως99του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT.

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISH TEST(Ενότητες:Listening,Reading,Speaking)βαθμολογίααπό190έως
240τουMichiganLanguageAssessmentήCAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTS-CaMLA
ή

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISHTEST(Ενότητες:Listening,ReadingήListening,Reading,Speaking,Writing)
βαθμολογίααπό64έως80τουMichiganLanguageAssessment

•LRNLevel2CertificateinESOLInternational(CEFC1)

•GA Level2CertificateinESOLInternational–(CEFR:C1)ήGALevel2CertificateinESOLInternational
(ClassicC1)

•C1-LanguageCertLevel2CertificateinESOLInternational(Listening,Reading,Writing)(ExpertC1)
και C1 -LanguageCert Level2 Certificate in ESOL International (Speaking) (ExpertC1)
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

•OpenCollegeNetworkWestMidlandsLevel2CertificateinESOLInternational(CEFRC1)

•NYLC–NEW YORKLANGUAGECENTERCERTIFICATELevelC1

•LanguageCertTestofEnglish(LTE)-LanguageCertLevel2CertificateinESOLInternational(Listening,
Reading)(LanguageCertTestofEnglishC1)

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•FIRSTCERTIFICATEINENGLISHτουΠανεπιστημίου CAMBRIDGEήτουCAMBRIDGEASSESSMENT
ENGLISHήFIRSTCERTIFICATEINENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore160-
179.

•CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore160-179

•BULATS English Language Test,βαθμολογία 60-74,του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH(Γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι19/11/2019)

.
•INTERNATIONALENGLISH LANGUAGETESTING SYSTEM (IELTS)απότοUniversityofCambridge
LocalExaminationsSyndicate(UCLES)ήτοCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH–TheBritishCouncil
–IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό5,5έως6,5.

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATE–VANTAGE(BECVANTAGE)απότοUniversityofCambridgeLocal
ExaminationsSyndicate(UCLES)ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATEVANTAGEτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore160-179

•BUSINESSENGLISH CERTIFICATEPRELIMINARYτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH overall
score160-170

•PRELIMINARYENGLISHTESTτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore160-170

•(ECCE)-CERTIFICATEOFCOMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίουMICHIGAN (ENGLISH
LANGUAGEINSTITUTEήCambridgeMichiganLanguageAssessments-CaMLAήMichiganLanguage
Assessment.)
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•LONDONTESTSOFENGLISHLEVEL3-UPPERINTERMEDIATECOMMUNICATION-τουEDEXCELή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER-INTERMEDIATE COMMUNICATION-του
EDEXCELήEDEXCELLEVELICERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFB2)

•CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.

•CITY&GUILDSLEVEL1CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)-
COMMUNICATOR-καιCITY& GUILDSLEVEL1CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL(Spoken)-
COMMUNICATOR-(Συνυποβάλλονται αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης)ή CITY&
GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL-COMMUNICATOR-καιCITY&GUILDSCERTIFICATE
IN INTERNATIONALSPOKEN ESOL-COMMUNICATOR -(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξητηςκαλήςγνώσης).

•AssessmentBoardforLanguageExaminations:LevelB2(ABLEB2)τουHellenicAmericanUniversity
(Nashua,NewHampshire,USA)

•TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION(TOEIC)βαθμολογίααπό505έως780του
EDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY,USA.

• EDILevel1CertificateinESOLInternational JETSETLevel5(CEFB2)ήPEARSON EDILevel1
Certificate in ESOL International(CEF B2)ή PEARSON LCCILEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEFRB2)
.

•PEARSONLCCIEFBLEVEL3(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,σεπερίπτωσηπουημία
εκτωνενοτήτωνείναιμεβαθμό“Pass”).

•PEARSONLCCIEFBLEVEL2(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,μεβαθμό«Distinction”ή
“Credit.

•OCNW CertificateinESOLInternationalatLevel1(CommonEuropeanFrameworkequivalentlevelB2))
(μέχρι31/8/2009)

•AscentisLevel1CertificateinESOLInternational(CEFB2)

•ESBLevel1CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelB2).

•MichiganStateUniversity–CertificateofEnglishLanguageCompetency(MSU–CELC):CEFB2.

•TestofInteractiveEnglish,B2+Level(ACELS)
.
•TestofInteractiveEnglish,B2Level(ACELS)ήTestofInteractiveEnglish,Β2Level(Gatehouse
Awards).

•NOCNLevel1CertificateinESOLInternational(B2).

•AIM AwardsLevel1CertificateinESOLInternational(B2)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).

•MICHIGANENGLISHLANGUAGEASSESSMENTBATTERY(MELAB)βαθμολογίααπό80έως90του
CAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTSήτουMICHIGANLANGUAGEASSESSMENT

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISH TEST(Ενότητες:Listening,Reading,Speaking)βαθμολογίααπό157έως
189τουMichiganLanguageAssessmentήCAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTS-CaMLA
ή

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISHTEST(Ενότητες:Listening,ReadingήListening,Reading,Speaking,Writing)
βαθμολογίααπό53έως63τουMichiganLanguageAssessment

•LRNLevel1CertificateinESOLInternational(CEFB2)
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•GA Level1CertificateinESOLInternational–(CEFR:B2)ήGALevel1CertificateinESOLInternational
(ClassicB2)

• Β2 -LanguageCert Level1 Certificate in ESOL International (Listening,Reading,Writing)
(CommunicatorB2)καιΒ2 -LanguageCert Level1 Certificate in ESOL International(Speaking)
(CommunicatorB2)(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης).

•OpenCollegeNetworkWestMidlandsLevel1CertificateinESOLInternational(CEFRB2)

•NYLC–NEW YORKLANGUAGECENTERCERTIFICATELevelB2

•LanguageCertTestofEnglish (LTE)-LanguageCertLevel1 Certificate in ESOL International
(Listening,Reading)(LanguageCertTestofEnglishB2)

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

•PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST τουCAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overallscore140-159

•FIRSTCERTIFICATEINENGLISHτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore140-159.

•KEYENGLISHTESTτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore140-150.

•BULATS English Language Test,βαθμολογία 40-59,του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGEASSESSMENTENGLISH(Γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι19/11/2019)

.

.
•INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS)απότοUniversityofCambridgeLocal

ExaminationsSyndicate(UCLES)–TheBritishCouncil-IDPEducationAustraliaμεβαθμολογίααπό4
έως5.

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATE-PRELIMINARY(BECPRELIMINARY)(UNIVERSITY OFCAMBRIDGE
LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)ήCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHήBUSINESS
ENGLISHCERTIFICATEPRELIMINARYτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore140-159.

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATEVANTAGEτουCAMBRIDGEASSESSMENTENGLISHoverallscore
140-159

•LONDONTESTSOFENGLISHLEVEL2–INTERMEDIATECOMMUNICATION-τουEDEXCELήPEARSON
TESTOFENGLISH GENERALLEVEL2-INTERMEDIATE COMMUNICATION-τουEDEXCELήEDEXCEL
ENTRYLEVELCERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(ENTRY3)(CEFB1)

•CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIτουTRINITYCOLLEGELONDON.

•CITY&GUILDSENTRYLEVELCERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)
(ENTRY3)-ACHIEVER-καιCITY&GUILDSENTRYLEVEL CERTIFICATEIN ESOLINTERNATIONAL
(Spoken)(ENTRY 3)-ACHIEVER -(Συνυποβάλλονται αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςμέτριας
γνώσης)ήCITY&GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL-ACHIEVER-καιCITY&GUILDS
CERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL-ACHIEVER-(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατην
απόδειξητηςμέτριαςγνώσης).

•BASICCOMMUNICATIONCERTIFICATEINENGLISH.

•TESTOFENGLISH FORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC)βαθμολογίααπό405έως500
τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY,USA.

•EDIEntryLevelCertificateinESOLInternational(EntryLevel3)JETSETLevel4(CEFB1)ήPEARSON
EDIEntry3CertificateinESOLInternational(CEFB1)ήPEARSONLCCIENTRY 3CERTIFICATEINESOL
INTERNATIONAL(CEFRB1)
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.

•PEARSONLCCIEFB LEVEL2(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,σεπερίπτωσηπουη
μίαεκτωνενοτήτωνείναιμεβαθμό“Pass”).

•PEARSONLCCIEFBLevel1(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,μεβαθμό«Distinction”ή
“Credit”).

•OCNW CertificateinESOLInternationalatEntryLevel3(CommonEuropeanFrameworkequivalent
levelB1))(μέχρι31/8/2009)

•AscentisEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)CEFB1

•ESB EntryLevelCertificateinESOLInternationalAllModes(entry3)(CouncilofEuropeLevelB1).

•TestofInteractiveEnglish,B1+Level(ACELS)

•TestofInteractiveEnglish,B1Level(ACELS) ήTestofInteractiveEnglish,Β1Level(Gatehouse
Awards).

•NOCNEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(B1).

•AIM AwardsEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(B1)(Ενότητες:Listening,Reading,
Writing,Speaking).

•MICHIGANENGLISHLANGUAGEASSESSMENTBATTERY(MELAB)βαθμολογίααπό67έως79του
CAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTSήτουMICHIGANLANGUAGEASSESSMENT

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISH TEST(Ενότητες:Listening,Reading,Speaking)βαθμολογίααπό120έως
156τουMichiganLanguageAssessmentήCAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTS-CaMLA
ή

ΜΕΤ-MICHIGANENGLISHTEST(Ενότητες:Listening,ReadingήListening,Reading,Speaking,Writing)
βαθμολογίααπό40έως52τουMichiganLanguageAssessment

•LRNEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(CEFB1)

•GAEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(CEFR:B1)ήGAEntryLevel1Certificatein
ESOLInternational(ClassicB1)

•Β1-LanguageCertEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(Listening,Reading,Writing)
(AchieverB1) καιΒ1-LanguageCertEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(Speaking)
(AchieverB1)(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςμέτριαςγνώσης).

•OpenCollegeNetworkWestMidlandsEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry3)(CEFRB1)

•NYLC–NEW YORKLANGUAGECENTERCERTIFICATELevelB1

•LanguageCertTestofEnglish(LTE)-LanguageCertEntryLevelCertificateinESOLInternational(Entry
3)(Listening,Reading)(LanguageCertTestofEnglishB1)

Πιστοποιητικά άλλα,πληντωνανωτέρω,προκειμένουνα αξιολογηθούνγια τηναπόδειξη της
γνώσηςτηςαγγλικήςγλώσσαςπρέπεινασυνοδεύονταιαπό:

(i)βεβαίωσητουφορέαπουτοεξέδωσε,ότιτόσοοφορέαςόσοκαιτοσυγκεκριμένοπιστοποιητικό
γλωσσομάθειαςείναιπιστοποιημένααπότηναρμόδιαπροςτούτοεθνικήαρχή

ή

(ii)βεβαίωσητουαρμοδίουΥπουργείουήτηςΠρεσβείαςτηςχώραςστηνΕλλάδα(σεπερίπτωσημη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης),ότιτο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι
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αποδεκτόσεδημόσιεςυπηρεσίεςτηςοικείαςχώραςωςέγκυροαποδεικτικόγνώσηςτηςΑγγλικής
γλώσσαςσεαντίστοιχοεπίπεδο.

Β)ΓΑΛΛΙΚΑ

ΗγνώσητηςΓαλλικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεται,
ωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκε με
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•ΔίπλωμαALLIANCEFRANCAISE.

•ΠιστοποιητικόD.A.L.F.–ΟPTION LETTRESήDALFC2ΓαλλικόΥπουργείοΠαιδείας-CIEP.

•DIPLOMEDELANGUEETLITTERATUREFRANCAISES(SORBONNEII)[Μέχριτο1999οτίτλοςτου
διπλώματοςήταν:DIPLOMED’ETUDESFRANCAISES(SORBONNEII)Paris-SorbonneUniversite.

•DIPLOMESUPERIEURD’ETUDESFRANCAISES(SORBONNE3EMEDEGRE)Paris-SorbonneUniversite.
.

•Certificatde competences linguistiques του InstitutSuperieurdes Langues Vivantes (ISLV),
Departementdefrancais,τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης–ΕπίπεδοC2

•CERTIFICATV.B.L.T.NIVEAUPROFESSIONNELτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMED’‘ETUDESSUPERIEURES(DES)(χορηγείτομέχριτο1996)-ΓαλλικόΙνστιτούτοΕλλάδος.

•DELF2NDDEGRE(UNITESA5ETA6)ήDALFC1ΓαλλικόΥπουργείοΠαιδείας-CIEP.
.

•CERTIFICATPRATIQUEDELANGUEFRANCAISESORBONNEIή(Paris-SorbonneC1)Paris-Sorbonne
Universite.

.

•Certificatde competences linguistiques του InstitutSuperieurdes Langues Vivantes (ISLV),
Departementdefrancais,τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης–ΕπίπεδοC1

•CERTIFICATV.B.L.T.NIVEAUOPÉRATIONNELτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DELF1ER DEGRΕ(UNITESA1,A2,A3,A4)ήDELFB2ΓαλλικόΥπουργείοΠαιδείας-CIEP.
.
•CERTIFICAT DELANGUEFRANCAISE (τοοποίοχορηγείτομέχριτο1996)ΓαλλικόΙνστιτούτο
Ελλάδος.
.

•CERTIFICATDELANGUEFRANCAISE-SORBONNEB2Paris-SorbonneUniversite.



34

•Certificatde competences linguistiques του InstitutSuperieurdes Langues Vivantes (ISLV),
Departementdefrancais,τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης–ΕπίπεδοΒ2

•CERTIFICATV.B.L.T.NIVEAUSOCIALτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DELFB1ΓαλλικόΥπουργείοΠαιδείας-CIEP.
.
•CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE-PARIS-SORBONNE B1 Paris-Sorbonne

Universite.
.

•Certificatde competences linguistiques του InstitutSuperieurdes Langues Vivantes (ISLV),
Departementdefrancais,τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης–ΕπίπεδοΒ1

•CERTIFICATV.B.L.T.NIVEAUSURVIEτουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρωνετώντα οποία δεναναγράφονταιστο παρόν,
απαιτείταιβεβαίωση,από τονοικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία
Εξετάσεων),γιατοεπίπεδοτουπιστοποιητικού.

Γ)ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2,πολύ καλή Γ1/C1,καλή Β2 καιμέτρια Β1)
αποδεικνύεται,ωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•Goethe-ZertifikatC2:GroßesDeutschesSprachdiplom (Ενότητες:Lesen,Hören,
Schreiben,Sprechen)τουΙνστιτούτουGoethe.

Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS),του Πανεπιστημίου Ludwig-
MaximilianτουΜονάχουκαιτουΙνστιτούτουGoethe(μέχρι31-12-2011)

•KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS),τουΠανεπιστημίου Ludwig-MaximilianτουΜονάχου
καιτουΙνστιτούτουGoethe(μέχρι31-12-2011)

•ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG(ZOP)τουΙνστιτούτουGoethe(μέχρι31-12-2011)

•ÖSTERREICHISCHESSPRACHDIPLOM (ÖSD)ZERTIFIKATC2.(Ενότητες:Lesen,Hören, Schreiben,
Sprechen)

•ZERTIFIKATV.B.L.T.PROFESSIONALESLEBEN τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•GOETHE–ZERTIFIKATC1τουΙνστιτούτουGoethe.

•ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG(ZMP)(μέχρι2007)τουΙνστιτούτουGoethe.
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•PRUFUNGWIRTSCHAFTSDEUTSCH(PWD)τουΙνστιτούτουGoethe.

•ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)C1OBERSTUFEDEUTSCH (μέχρι31/12/2014).Από
1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)ZERTIFIKATC1(ΕΝΟΤΗΤΑ1:LESEN,HOREN,SCHREIBEN,
ΕΝΟΤΗΤΑ2:SPRECHEN)

•ZERTIFIKATV.B.L.T.SELBSTÄNDIGESLEBEN τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκε με
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•GOETHE–ZERTIFIKATB2(Ενότητες:Lesen,Hören, Schreiben,Sprechen)τουΙνστιτούτουGoethe.

•ZERTIFIKATDEUTSCHFURDENBERUF(ZDfB)τουΙνστιτούτουGoethe.

•ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B2MITTELSTUFEDEUTSCH(μέχρι31/12/2014).Από
1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)ZERTIFIKATB2(ΕΝΟΤΗΤΑ1:LESEN,HOREN,SCHREIBEN,
ΕΝΟΤΗΤΑ2:SPRECHEN)

.
•ZERTIFIKATV.B.L.T.SOZIALESLEBEN τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

 ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκε
μετηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•Goethe-ZertifikatB1(Ενότητες:Lesen,Hören,Schreiben,Sprechen)τουΙνστιτούτου
Goethe.

•ZERTIFIKATDEUTSCH(ZD)τουΙνστιτούτουGoethe(μέχρι31-7-2013).

•ZERTIFIKATDEUTSCH ALSFREMDSPRACHE(ZDAF) [(Αντικαταστάθηκεαπότην1-1-2000(στην
ΕλλάδααπότονΜάιοτου2000)]μετοZERTIFIKATDEUTSCH(ZD).

•ÖSTERREICHISCHESSPRACHDIPLOM (ÖSD)B1ZERTIFIKATDEUTSCH(μέχρι31/12/2013).Από
1/1/2014ÖSTERREICHISCHESSPRACHDIPLOM (ÖSD)ZERTIFIKATB1)(Ενότητες:Lesen,Hören,
Schreiben,Sprechen)

•ZERTIFIKATV.B.L.T.ALTAGLICHESLEBEN τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης.

Δ)ΙΤΑΛΙΚΑ

ΗγνώσητηςΙταλικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεται,
ωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMASUPERIOREDILINGUAECULTURAITALIANA

•DIPLOMADILINGUAECULTURAITALIANA (τουΙταλικούΜορφωτικούΙνστιτούτουΑθηνών)
•DIPLOMADITRADUTTOREήDIPLOMADELCORSOSUPERIOREDITRADUTTORE.
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•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA,LIVELLO5(CELI5)τουΠανεπιστημίουτης
Περούντζια.

•CERTIFICATOV.B.L.T.LIVELLOPROFESSIONALEτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

•ΠιστοποίησηP.L.I.D.A.C2ήP.L.I.D.A.D(έωςτο2003)

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMADILINGUAITALIANA(τουΙταλικούΜορφωτικούΙνστιτούτουΑθήναςέωςτονΙούνιο
2014)

•DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA

•CERTIFICAΤODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO4(CELI4)τουΠανεπιστημίουτης
Περούντζια.

•CERTIFICATOV.B.L.T.LIVELLOOPERATIVOτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

•Πιστοποίηση P.L.I.D.A.C1ήP.L.I.D.A.C(έωςτο2003).

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO3(CELI3)τουΠανεπιστημίουτης
Περούντζια.

•DIPLOMADILINGUAITALIANA.

•CERTIFICATOV.B.L.T.LIVELLOSOCIALLEτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

•ΠιστοποίησηP.L.I.D.A.B2ήP.L.I.D.A.Β(έωςτο2003).

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA,LIVELLO2(CELI2)τουΠανεπιστημίουτης
Περούντζια.

•DIPLOMAINTERMEDIODILINGUAITALIANA

•CERTIFICATOV.B.L.T.LIVELLOSUPRAWIVENZA τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης.

•ΠιστοποίησηP.L.I.D.A.B1.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθείαπό το Ιταλικό
ΜορφωτικόΙνστιτούτο(ΑθήναςκαιΘεσσαλονίκης)καιδεναναγράφονταιστοπαρόν,
απαιτείταιβεβαίωση,απότονοικείοφορέα(ΙταλικόΜορφωτικόΙνστιτούτοΑθηνών-
ΥπηρεσίαΕξετάσεων),γιατοεπίπεδοτουπιστοποιητικού.
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Ε)ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΗγνώσητηςΙσπανικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεται,
ωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMADELESUPERIORDEESPANOL(DELE)(μέχριτο2002)

•DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA(NIVELSUPERIOR)-(DELE)(μέχριτο2008)

•DIPLOMADEESPANOL-NIVELC2(DELE)(απότοΙνστιτούτοCervantesεξονόματοςτουΥπουργείου
Παιδείας,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτηςΙσπανίας)

•CERTIFICADO SUPERIORE.O.I.(ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS(απότοΥπουργείοΠαιδείας,
ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτηςΙσπανίας)

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMADEESPANOL-NIVELC1(DELE)(απότοΙνστιτούτοCervantesεξονόματοςτουΥπουργείου
Παιδείας,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτηςΙσπανίας)

•CERTIFICADOELEMENTALE.O.I.(ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS).

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•DIPLOMA BASICO DEESPANOLCOMO LENGUA EXTRANJERA (DELE)(μέχριτο2002)(απότο
Ινστιτούτο Cervantes εξονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,Πολιτισμού καιΑθλητισμού της
Ισπανίας)

•DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA(NIVELINTERMEDIO)-(DELE)(μέχριτο2008),
(απότοΙνστιτούτοCervantesεξονόματοςτουΥπουργείουΠαιδείας,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτης
Ισπανίας)

•DIPLOMADEESPANOL-NIVELB2(DELE)(απότοΙνστιτούτοCervantesεξονόματοςτουΥπουργείου
Παιδείας,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτηςΙσπανίας)

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

•ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1τουΝ.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003.

•CERTIFICADO INICIALDEESPANOLCOMO LENGUAEXTRANJERA(DELE)(μέχριτο2002)(απότο
Ινστιτούτο Cervantes εξονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,Πολιτισμού καιΑθλητισμού της
Ισπανίας)

•DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA(NIVELINICIAL)(DELE)(μέχριτο2008),(απότο
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Ινστιτούτο Cervantes εξονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,Πολιτισμού καιΑθλητισμού της
Ισπανίας)
.
•DIPLOMADEESPANOL-NIVELB1(DELE)(απότοΙνστιτούτοCervantesεξονόματοςτουΥπουργείου
Παιδείας,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμούτηςΙσπανίας)

ΣΤ)ΡΩΣΙΚΑ

ΗγνώσητηςΡωσικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεται,
ωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):

•ΚρατικόπιστοποιητικόγλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003).

•СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬτου ΦιλολογικούΤμήματοςτουΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας«M.V.Lomonosov»,
μεφορέαχορήγησηςστηνΕλλάδατοΡωσικόΕπιστημονικόκαιΠολιτιστικόΚέντροτηςΠρεσβείας
τηςΡωσίαςστηνΕλλάδα(έως31/12/2014).

•СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯЗЫКУ
των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
«ΚρατικούΙνστιτούτουτηςρωσικήςγλώσσαςΑ.Σ.Πούσκιν»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ»,«ΡωσικούΠανεπιστημίουτηςΦιλίαςτωνΛαών»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτης
ΑγίαςΠετρούπολης»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΤιουμέν» επιπέδουC2/ТРКИ-4(ЧЕТВЕРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ)

•PYCCKИЙЯЗЬІК-ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΟΥΣΚΙΝΑΘΗΝΩΝ).

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

•(ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003).

•СЕРТИФИКАТ–РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙТРЕТИЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ
του ΦιλολογικούΤμήματοςτουΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας«M.V.Lomonosov»,μεφορέα
χορήγησηςστηνΕλλάδατοΡωσικόΕπιστημονικόκαιΠολιτιστικόΚέντροτηςΠρεσβείαςτηςΡωσίας
στηνΕλλάδα.(έως31/12/2014).

•СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯЗЫКУ
των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
«ΚρατικούΙνστιτούτουτηςρωσικήςγλώσσαςΑ.Σ.Πούσκιν»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ»,«ΡωσικούΠανεπιστημίουτηςΦιλίαςτωνΛαών»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτης
Αγίας Πετρούπολης»,«Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ)

•PYCCKИЙЯЗЬІК–ПОСТПОРОГОВЬІЙУРОВЕНЬ(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΟΥΣΚΙΝΑΘΗΝΩΝ).

(γ)Καλήγνώση(Β2):

•(ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ2τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003).

•СЕРТИФИКАТ–РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙВТОРОЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ
του ΦιλολογικούΤμήματοςτουΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας«M.V.Lomonosov»,μεφορέα
χορήγησηςστηνΕλλάδατοΡωσικόΕπιστημονικόκαιΠολιτιστικόΚέντροτηςΠρεσβείαςτηςΡωσίας
στηνΕλλάδα.(έως31/12/2014).
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•СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯЗЫКУ
των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
«ΚρατικούΙνστιτούτουτηςρωσικήςγλώσσαςΑ.Σ.Πούσκιν»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ»,«ΡωσικούΠανεπιστημίουτηςΦιλίαςτωνΛαών»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτης
Αγίας Πετρούπολης»,«Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ)

•PYCCKИЙЯЗЬІК–ПОРОГОВЫЙУРОВЕНЬ(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΟΥΣΚΙΝΑΘΗΝΩΝ).

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):

•(ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1τουν.2740/1999,όπωςαντικαταστάθηκεμε
τηνπαρ.19τουάρθρου13τουν.3149/2003).

•СЕРТИФИКАТ–РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙПЕРВЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ
του ΦιλολογικούΤμήματοςτουΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας«M.V.Lomonosov»,μεφορέα
χορήγησηςστηνΕλλάδατοΡωσικόΕπιστημονικόκαιΠολιτιστικόΚέντροτηςΠρεσβείαςτηςΡωσίας
στηνΕλλάδα.(έως31/12/2014).

•СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯЗЫКУ
των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
«ΚρατικούΙνστιτούτουτηςρωσικήςγλώσσαςΑ.Σ.Πούσκιν»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτηςΜόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ»,«ΡωσικούΠανεπιστημίουτηςΦιλίαςτωνΛαών»,«ΚρατικούΠανεπιστημίουτης
Αγίας Πετρούπολης»,«Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ)

•PYCCKИЙЯЗЬІК–ЭЛЕМЕНТАРНЫЙУРОВЕНЬ(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΟΥΣΚΙΝΑΘΗΝΩΝ).

Η γνώσητηςΡωσικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1) αποδεικνύεται,
επίσηςμεπιστοποιητικόαντίστοιχουεπιπέδου,πουεκδίδεταικαιχορηγείταιαπό το Ίδρυμα Μελετών
ΧερσονήσουτουΑίμου(ΙΜΧΑ)μετάαπόεξετάσεις(άρθρο248ν.4610/2019)καιμετηνπρουπόθεσηότιτα
πιστοποιητικάέχουνεκδοθείμετάτην7.5.2019,ημερομηνίαδημοσίευσηςτουανωτέρωνόμου.

Ζ)ΑΡΑΒΙΚΑ (́άρθρο33τουν.4521/2018-ΦΕΚ38Ά)

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2,πολύ καλή Γ1/C1,καλή Β2/Β2 καιμέτρια B1/Β1)
αποδεικνύεταιωςεξής:

(α)Αριστηγνώση(Γ2/C2):
CertificateoftheArabicLanguageProficientLevel–C2τουΠανεπιστημίου«An-NajahNationalUniversity

τηςNablus»

(β)Πολύκαλήγνώση(Γ1/C1):

CertificateoftheArabicLanguageAdvancedLevel–C1τουΠανεπιστημίου«An-NajahNationalUniversity
τηςNablus»

(γ)Καλήγνώση(Β2):

CertificateoftheArabicLanguageExperiencedLevel–B2τουΠανεπιστημίου«An-NajahNationalUniversity
τηςNablus»

(δ)Μέτριαγνώση(Β1):
CertificateoftheArabicLanguageIntermediateLevel–B1τουΠανεπιστημίου«An-NajahNationalUniversity

τηςNablus»

Η γνώσητηςαραβικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύκαλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1) αποδεικνύεται,
επίσηςμεπιστοποιητικό αντίστοιχουεπιπέδου,πουεκδίδεταικαιχορηγείταιαπό το ΊδρυμαΜελετών
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ΧερσονήσουτουΑίμου(ΙΜΧΑ)μετάαπόεξετάσεις(άρθρο248ν.4610/2019)καιμετηνπρουπόθεσηότιτα
πιστοποιητικάέχουνεκδοθείμετάτην7.5.2019,ημερομηνίαδημοσίευσηςτουανωτέρωνόμού.

Η)Ηγνώσητηςαλβανικής,βουλγαρικής,ρουμανικής,σερβικήςκαιτουρκικήςγλώσσας(άριστηΓ2/C2,πολύ
καλήΓ1/C1,καλήΒ2καιμέτριαΒ1)αποδεικνύεταιμεπιστοποιητικόαντίστοιχουεπιπέδου,πουεκδίδεταικαι
χορηγείταιαπό το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)μετά από εξετάσεις (άρθρο 248
ν.4610/2019)καιμετηνπρουπόθεσηότιταπιστοποιητικάέχουνεκδοθείμετάτην7.5.2019,ημερομηνία
δημοσίευσηςτουανωτέρωνόμού.

Επίσης:
α)Ηάριστηγνώσητηςξένηςγλώσσαςαποδεικνύεταικαιμετουςεξήςτρόπους:
(i)ΜεΠτυχίοΞένηςΓλώσσαςκαιΦιλολογίαςήΠτυχίοΞένωνΓλωσσώνΜετάφρασηςκαιΔιερμηνείαςΑΕΙ

τηςημεδαπήςήαντίστοιχοκαιισότιμοσχολώντηςαλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο,προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε

αναγνωρισμένουιδρύματοςτριτοβάθμιαςεκπαίδευσηςτηςαλλοδαπής,
(iii)ΜεΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ2,
(iv)ΜεΑπολυτήριοτίτλοισότιμο τωνελληνικώνσχολείωνΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,εφόσονέχει

αποκτηθείμετάαπόκανονικήφοίτησητουλάχιστονέξιετώνστηναλλοδαπή.

β)Ηπολύκαλήγνώσηήηκαλήγνώσηήημέτριαγνώσητηςξένηςγλώσσαςαποδεικνύεταικαιμεκρατικό
πιστοποιητικόγλωσσομάθειαςεπιπέδουΓ1,Β2καιΒ1αντίστοιχα,κατάταοριζόμεναστηνπαρ.2τουάρθρου
1τουν.2740/1999(ΦΕΚ 186Ά),όπωςαντικαταστάθηκεμετηνπαρ.19περ.ά τουάρθρου13τουν.
3149/2003(ΦΕΚ 141Ά).Η καλήγνώσητηςξένηςγλώσσαςαποδεικνύεταικαιμεαπολυτήριοήπτυχίο
σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης.

Οιυπόστοιχείοα(iv)καιβτίτλοισπουδώντηςαλλοδαπήςπρέπεινασυνοδεύονταιεπιπλέονκαιαπό
βεβαίωσηγιατοεπίπεδοτηςεκπαιδευτικήςβαθμίδαςστηνοποίαανήκουν,ηοποίαχορηγείταιαπότον
Ο.Ε.Ε.Κ.ήΕ.Ο.Π.ΠήΕ.Ο.Π.Π.Ε.ΠήαπότηναρμόδιαΔιεύθυνσητουΥπουργείουΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.
Διευκρινίζεταιότιηενλόγω βεβαίωσηχορηγείταιαπότονΟ.Ε.Ε.ΚήΕ.Ο.Π.ΠήΕ.Ο.Π.Π.Ε.Πμόνομετά την
έκδοσητηςαντίστοιχηςατομικήςδιοικητικήςπράξηςισοτιμίας.

Σημείωση:
α)Δεναπαιτείταιηαπόδειξητηςγνώσηςτηςξένηςγλώσσαςεάνοιεπικαλούμενοιτίτλοισπουδώνέχουν

αποκτηθείστοεξωτερικό,όπουταμαθήματαδιδάσκονταιστηνίδιαγλώσσα.
β)Είναιαυτονόητοότιτίτλοισπουδώνγνώσηςξένηςγλώσσαςυπερκείμενουεπιπέδουαποδεικνύουνκαι

τηγνώσηκατώτερου(ζητούμενου)επιπέδουτηςξένηςγλώσσας.

Η άδειαεπάρκειαςδιδασκαλίαςξένηςγλώσσας,δεναποδεικνύειτηνγνώσηξένηςγλώσσας(π.δ347/2003).
Οιυποψήφιοιπουείναικάτοχοιτηςσχετικήςάδειας προκειμένουνααποδείξουντηγνώσητηςξένης
γλώσσας,πρέπειναπροσκομίσουνταπροβλεπόμενα,κατάπερίπτωση,στοπαρόνΠαράρτημα,πιστοποιητικά
ξένηςγλώσσας.


