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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΔΡΔΤΝΑ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΧΝ 
 

 Α.Π. ΔΛΔ_2010_3000 
 Μπηηιήλε, 27/10/2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

Γηα ηελ πξφζιεςε Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε Πιαηζίνπ Τινπνίεζεο θαη Δθαξκνγήο Δξεπλεηηθψλ & Αλαπηπμηαθψλ 

Πνιηηηθψλ, Έξγσλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηα θνλδχιηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο θαη πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ. 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Μπηηιήλεο αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη 

έλα (1) άηνκν σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε Πιαηζίνπ Τινπνίεζεο θαη Δθαξκνγήο Δξεπλεηηθψλ & Αλαπηπμηαθψλ 

Πνιηηηθψλ, Έξγσλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα 

θνλδχιηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο θαη πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 θαη θαη' αλάινγε  

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19 Ν. 2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, θαη 

ηνπ Ν.2640/1998, γηα ηελ εμήο εηδηθφηεηα κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά πξνζφληα θαη ηελ 

αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν (απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ 222/12.10.2010). 

α/α 

 

Δηδηθόηεηα Αξηζκόο 

πξνζώπ

σλ 

Δηδηθά Σππηθά πξνζόληα Υξνληθή 

δηάξθεηα 

Σόπνο 

απαζρόιε

ζεο 

1 Κιάδνο ΠΔ –

Γηνηθεηηθνύ- 

Οηθνλνκηθνύ 

1 1. Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 
1998 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 
Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ 
Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 
Παξαγσγήο) ή Βαιθαληθψλ 
ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 
πνπδψλ ή Βαιθαληθψλ πνπδψλ 
ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 
2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ) ή 
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

Έλα έηνο 

θαη κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο 

έσο 11 

κήλεο 

επηπιένλ 

Μπηηιήλε 
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Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπαηθψλ πνπδψλ ή 
Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη 
Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ  ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή 
Γηνίθεζεο Σερλνινγηψλ  ή 
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο 
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνίθεζεο 
ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη 
Σξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο 
Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο  θαη 
ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ 
(Marketing) ή Ιζηνξίαο- 
Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 
Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (εληφο 
ηνπ 2002 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 
Ιζηνξίαο ) ή Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή 
Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο ή Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο 
Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη 
Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ  ή 
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή 
Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 
ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε 
θαηεπζχλζεηο: α) Γισζζνινγίαο 
Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είηε β) 
Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 
ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Τπεξεζηψλ ή Ναπηηιηαθψλ 
πνπδψλ ή Ννκηθήο ή Οηθνλνκηθήο 
Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή 
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή 
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 
Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη 
Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ 
Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ  ή Οξγάλσζεο θαη 
Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ή  
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Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 
ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο 
Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο ή 
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιηηηθήο 
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ  
ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Γηεζλψλ ρέζεσλ  ή Πνιηηηθψλ 
Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ 
(απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε 
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ 
ρέζεσλ) ή Σερλνινγίαο θαη 
πζηεκάησλ Παξαγσγήο  ή 
ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη 
Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή 
ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ 
ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δπηζηήκεο  ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ  ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 
 
2. Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα 
αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο 
θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ 
θχιισλ,  γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
 
3. Πνιχ θαιή  γλψζε ηεο Αγγιηθήο 
γιψζζαο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη : 

1.  Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.  

Όζνη απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε δελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ 

σο ππάιιεινη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ απφθηεζή ηεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  

Γηθαηνχληαη επίζεο λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε, αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, 

εθφζνλ κέρξη ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο. 
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Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4 παξ 1 ηνπ Ν.2431/1996. Γηα ηνπο 

πνιίηεο απηνχο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή (Γ’ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ) γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν10 παξ.1), πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο : α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37,Σ.Κ. 

151 80 Αζήλα, ηει 210 – 34 43 384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 551 32 

Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 – 45 91 01.  

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. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, 

Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα 

απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά 

ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο 

ηξφπνπο (λ.δ. 3832/1958). 

2. Να έρνπλ ειηθία απφ 21 έσο 65 εηψλ.  

 

3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

 

4. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

 

5. Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ 

απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή 

πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (γηα ηελ ηζνηηκία ησλ ηίηισλ απηψλ) ή πξάμε 

αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο 

Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Σελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Κηίξην Γηνίθεζεο, 

81 100 Μπηηιήλε, ηει. 22510 – 36 700 (ππφςε θαο Κνληνχ Αιεμάλδξαο), είηε 

απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε 
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εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 

θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθ' 

φζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. ηελ 

πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά 

ηελ απνζθξάγηζε ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  

ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ππνςήθηνο ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο.  Αλ δελ 

πξνζθνκηζζνχλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη  κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Η επζχλε ηεο ζσζηήο ζπκπιεξψζεσο ηεο αηηήζεσο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ 

ππνςεθίνπ.   

Όηαλ ε ππνβνιή ηεο αηηήζεσο γίλεηαη απηνπξνζψπσο, ν αξκφδηνο ππάιιεινο 

παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ δελ παξέρεη νδεγίεο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκβνπιέο ζηνπο 

ππνςεθίνπο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ πνπ επηθαινχληαη, επηκειείηαη φκσο νη 

αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ζηελ αίηεζή ηνπ φηη ηα επηζπλάπηεη. Γειαδή, ν 

ππάιιεινο απιψο δηαπηζηψλεη αλ επηζπλάπηνληαη φια ηα αλαγξαθφκελα σο 

επηζπλαπηφκελα ζηελ αίηεζε δηθαηνινγεηηθά θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη 

ζηελ εηδηθή ζηήιε ηεο αηηήζεσο ηε ιέμε «πιήξε», ρσξίο λα ειέγρεη ην θχξνο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, άιισο αλαγξάθεη ζηελ εηδηθή ζηήιε ηεο αηηήζεσο πνηα δηθαηνινγεηηθά 

ειιείπνπλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα δελ επηζπλάπηνληαη. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

(ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΙΥΤΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΔΧ ΣΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ) 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ ππνγεγξακκέλε αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ  

ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

1.Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο 

πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ 
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(δει. απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα  ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή 

ησλ δχν φςεσλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ 

πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία 

γέλλεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο.  

 

2.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ, ηφζν θαηά ην 

ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, φζν θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, 

ήηνη: 

α) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία 

δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 

θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε 

έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο. 

β) Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα 

θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα  απηφ 

έρεη παξαγξαθεί. 

γ)  Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 

δ)  Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ 

επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο 

θαηαζηάζεηο. 

ε) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν 

ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ  παξέιζεη πεληαεηία απφ 

ηελ απφιπζε. 

εκείσζε: Η αληθαλφηεηα πξνο δηνξηζκφ αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην 

άξζξν 47 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 
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3. Σίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν 

αθξηβήο βαζκφο απηνχ θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο 

εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηεο 

νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ.  

 

Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο : φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη σο 

απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο 

«αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη 

δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, 

θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο(αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Ι., ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Ι., ζην 

νπνίν αλήθεη ην ηκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο 

απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε 

βεβαίσζε απηή, ν ππνβαιιφκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

 

Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ 

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:  

Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο : Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. 

γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε 

ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ 

Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο  

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρίαο ηεο βαζκνινγηθήο 

θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πξάμε αλαγλψξηζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο 

Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε νη απαηηνχκελνη 

βάζεη ηεο αλαθνίλσζεο ηίηινη ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα 

επαγγέικαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Ι.», ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ. 2 έσο 12 θαη 11 

ηνπ Π.Γ. 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/48 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.).  

Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ φζα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαινχληαη κε 

ηελ αίηεζή ηνπο, ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ.  
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Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί 

πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο απφ ην .Α.Δ.Ι. [άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 

165/2000 (ΦΔΚ 149Α) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά] θαη θάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ Π.Γ 231/1998 (ΦΔΚ 178Α), εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 

ηίηινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ζηνπο αιινδαπνχο ηίηινπο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή 

αμηνινγηθήο θιίκαθαο κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ν 

ζρεηηθφο ηίηινο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηαβάζκεηνο.  

 

Ιζνηηκία  ηίηισλ ζπνπδψλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 

επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1735/1987 «ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. θαη ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.) δελ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί 

πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο ζηα 

Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο. Με βάζε 

ηε βεβαίσζε απηή ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο γηα ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν 

έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ι.Σ.Δ.». 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Ι. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 

επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξέπεη κε βεβαίσζε ηνπ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) λα 

θαζνξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ, κε πηπρία Α.Δ.Ι. 

ηεο εκεδαπήο ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο πξνζφληα δηνξηζκνχ 

γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο. 

 

Σα αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ην ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ θαη 

πξνο ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, δελ ππνθαζηζηά ηελ απαηηνχκελε πξάμε ή πηζηνπνηεηηθφ 

αλαγλψξηζεο.  

 

4. Σίηινη Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ – Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα 

 

Οη ππνςήθηνη εθφζνλ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, 

πξνζθνκίδνπλ επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, 

θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ην αληίζηνηρν Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  ε νπνία λα θαζνξίδεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν απηψλ, εθφζνλ ηνχην δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνπο 

πξνζθνκηδφκελνπο ηίηινπο. 

 

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 

α) πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) ή 

β) πξάμε αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΙΚΑΣΑ,  

γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ  αηηήζεσλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε 

νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

εκείσζε:  

α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο 

αλαγλσξίδεηαη κφλν εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη επνκέλσο 

δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο, 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ηνλ βαζηθφ ηίηιν, δελ 

ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 

 

5. Δκπεηξία (Σξφπνο απφδεημεο-Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εκπεηξίαο θαη ινηπέο δηεπθξηλίζεηο) 

 

Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, κεηά ηελ απφθηεζε  ηνπ απαηηνχκελνπ απφ ηελ 
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αλαθνίλσζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο απφδεημεο ηεο εκπεηξίαο 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο, είλαη ηα εμήο: 

(1) Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο. 

 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.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 ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

 

(2) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη 

πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

εκπεηξίαο θαη 

 Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ: 

Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο: 

 Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο. 

 Η ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.  

 Η απαζρφιεζε κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Ι.Γ. 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄  βαζκνχ θαζψο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα, 

φπσο νξίδνληαη  ζηελ παξ. 1ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
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ηζρχεη.  

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: 

Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν 

ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

(1) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 

θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή 

ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.  

(2) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε 

ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 

θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη 

πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, 

θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 

(3) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ 

θνξέα.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην 

εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(γηα ηνλ ηξόπν επηθύξσζεο, βιέπε ζηελ ελόηεηα ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ). 
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Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο  

 

α. Γηθαζηηθή Απφθαζε 

Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ηεο. 

β. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα 

Η έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο 

ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

(α) Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

ή έξγν, ν ηίηινο θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε 

ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν 

επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη  

(β) Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε βαζηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, φπνπ απηή 

απαηηείηαη. 

γ. ηξαηησηηθή ζεηεία 

Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο 

θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα 

έρεη απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο 

ππνινγίδεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο. 

δ. Πξνγξάκκαηα STAGE 

Χο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε εθείλν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο 

(παξ. 8 άξζξν 24 Ν.3200/2003). Η ζρεηηθή βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ – Σνπηθή 

Τπεξεζία Πξνγξακκάησλ STAGE (Λεσθ. Σαηντνπ 125 θαη Λχξα 140, Κεθηζηά), απφ ηελ 

νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε εθφζνλ έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή κεηά ηε 

ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πεξίπησζε, αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: 

α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο 

εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο απφ ηελ επνκέλε 

ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία 

πιελ ΙΚΑ. 

β) Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο 

πξνθχπηεη απφ δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα απαζρφιεζεο (π.ρ., ΟΑΔΔ θαη Γεκόζην) αξηζκφο 

εκεξψλ εκπεηξίαο ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ ελφο κήλα, ν ππνςήθηνο δηαηξεί ηνλ αξηζκφ 

απηφ δηά ηνπ 30 θαη πξνζζέηεη ην αθέξαην απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ησλ κελψλ 

απαζρφιεζεο. 

γ) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν 

πνπ  πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ 

δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΗΝΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Ο αξηζκφο ησλ κελψλ εκπεηξίαο πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη είηε 1) κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο είηε 2) κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

αζθάιηζεο. 

1) Τπνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο 

Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ εκέξεο 

αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο δηά ηνπ 25. 

Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ πξνθύπηνπλ ζπλνιηθά 1.060 εκέξεο αζθάιηζεο γηα 

εξγαζία πνπ παξείρε ν ππνςήθηνο ζε δηάθνξνπο εξγνδόηεο. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο 

αζθάιηζεο γίλεηαη ε δηαίξεζε:  1.060 : 25 = 42,4  θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη 

μόνο το ακέραιο μέρος ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαίξεζεο, δειαδή ην  42 , πνπ αθνξά 

πλήρεις κήλεο απαζρόιεζεο. 
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2) Τπνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο 

Οη αζθαιηζκέλνη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία πιελ ηνπ ΙΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ψζηε 

λα ππνινγηζηεί θαη ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο. 

Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΔ πξνθύπηεη ρξνληθή πεξίνδνο αζθάιηζεο ηνπ 

ππνςεθίνπ από 17/05/1998 έσο 11/04/2003. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο 

αθαηξνύκε: 

από ην: 12 – 4 – 2003 (Δπνκέλε εκέξαο ιήμεο – Μήλαο ιήμεο – Έηνο ιήμεο) 

ην:   17 – 5 – 1998 (Ηκέξα έλαξμεο – Μήλαο έλαξμεο – Έηνο έλαξμεο) 

Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηηο εκέξεο έλαξμεο από ηηο εκέξεο ιήμεο, 

κεηαηξέπνπκε 1 κήλα ιήμεο ζε 30 εκέξεο (άξα ν κήλαο ιήμεο από 4 γίλεηαη 3) θαη 

πξνζζέηνπκε ηηο 30 εκέξεο ζηηο ππάξρνπζεο εκέξεο ιήμεο, δειαδή:  12 + 30 = 42 . ηε 

ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε αθαίξεζε θαη ζην πεδίν ησλ κελώλ, 

κεηαηξέπνπκε 1 έηνο ιήμεο ζε 12 κήλεο (άξα ην έηνο ιήμεο από 2003 γίλεηαη 2002) θαη 

πξνζζέηνπκε ηνπο 12 κήλεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο ιήμεο, δειαδή:  3 + 12 = 15 . 

Οπόηε, ηώξα κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε: 

 

από ην: 42 – 15 – 2002 

ην:   17 – 05 – 1998 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρόιεζεο ηζνύηαη 

κε 4 έτη, 10 μήνες και 25 ημέρες, δειαδή:  48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες  . Όκσο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη μόνο ο ακέραιος αριθμός ησλ κελώλ, δειαδή ην  58 .  

 

6. Σίηινη μέλσλ γισζζψλ –Σξφπνο απφδεημεο 

Η γλψζε μέλεο γιψζζαο θαη ηα επίπεδα απηήο, είηε απαηηείηαη σο πξνζφλ δηνξηζκνχ 

είηε ιακβάλεηαη ππφςε σο βαζκνινγνχκελν θξηηήξην θαηάηαμεο απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα  ζην ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α2 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-9-2010», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο. 

 

7. Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ -Σξφπνο απφδεημεο 
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H γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α1 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-

10-2010», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

 

ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ 

α) Σεο αιινδαπήο  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην 

πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε 

ην πξσηφηππν). Οη σο άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε 

θσηνηππία κε επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ 

δηθεγφξν. Αθξηβή αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα 

αξρή επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Η 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 λ.148/26-12-1913/1-2-1914.  

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ  κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο,  ηίηινη πνπ  πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο 

γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ 

ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ 

ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν  8  παξ. 4 λ. 1599/1986. 

 β) Σεο εκεδαπήο  

α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο 

έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο 

θ.ι.π.), ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε 

αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν.( φρη ζε 

αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν).  Η 



 16 

επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

(ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη  αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 

δεηνχληαη κε ηελ αλαθνίλσζε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε 

θαηά ην άξζξν  8  παξ. 4 λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα 

αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη 

ζηα ρέξηα ηνπ. 

Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή 

αξρή, θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 θαη παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη 

ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα 

πξσηφηππα. 

χκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. ΓΙΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα αληίγξαθα ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, 

κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο  θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο 

αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζζέησο ή επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν.  

β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο 

αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ 

εξγνδνηψλ θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε  αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε 

ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα 

αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο ζα γίλεη βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 19 Ν. 2190/1994, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, θαη ε επηινγή ζα γίλεη χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ 

ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ. 

Σν θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο δελ ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

πξνζιακβάλεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (παξ 14 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.2190/94, φπσο ηζρχεη). 
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Η εθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ απνζθνπεί ζηελ δηαθξίβσζε ηεο 

ελ γέλεη θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ε επηηξνπή κπνξεί λα πξνβαίλεη θαη ζε δεκφζηα ζπλέληεπμε κε ηνπο 

ππνςεθίνπο. 

Η επηηξνπή θξίλεη θαη θαζνξίδεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο πίλαθεο επηηπρίαο κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, αξρηθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο, ηε βαζκνινγία ησλ ηίηισλ απηψλ, ηελ εκπεηξία, ηηο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο θαη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ην πφξηζκα πνπ 

απνθνκίδεη απφ ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί κε θαζέλα απφ απηνχο. 

Η δηαδηθαζία απηή ηεξείηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη θαη 

δηαδνρηθή εθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ. 

Η επηηξνπή κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ζπληάζζεη ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

α) πξνζιεπηέσλ, β) αλαπιεξσκαηηθψλ, γ) απνθιεηνκέλσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνεπηινγήο θαη κε θιεζέλησλ ζε ζπλέληεπμε, δ) θιεζέλησλ ζε ζπλέληεπμε, αιιά κε 

επηιεγέλησλ θαη ε) απνθιεηνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηππηθνχο ιφγνπο. 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ  

 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο  

εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ, εθφζνλ εθδίδνληαη. Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο 

αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ρψξν ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία εδξεχεη ε ππεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνχ αλάξηεζεο.   
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο 

ππεξεζίαο, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνχ αλάξηεζεο, ππνγξαθφκελνπ απφ δχν (2) 

ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Καηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελζηάζεσο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ 

ηειεπηαίαο αλαξηήζεσο ηνπο. Η έλζηαζε επηηξέπεηαη γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη φρη γηα 

νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο. Η άζθεζε ηεο ελζηάζεσο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ή 

κε απνζηνιή ζπζηεκέλεο επηζηνιήο απεπζείαο ζην ΑΔΠ. ηελ έλζηαζε επηζπλάπηεηαη 

θαη παξάβνιν ζαξάληα επξψ (40€) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

(Γ.Ο.Τ), άιισο ε έλζηαζε δελ εμεηάδεηαη.  

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΧΝ 

 

ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΙ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1)  
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 

 
Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ 
θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 
(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο 
νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.).  
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη 
παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: 
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) 
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006) 
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - 

TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο 
ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ –  TELEFOS TRAINING ΔΠΔ) 

 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (30-9-2009) 
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο: 

 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. 
     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
 

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

δ) ΙCT 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) 
 

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

ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS 
CERT 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) 
 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 • Basic Office   
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Η ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ηα νπνία εθδφζεθαλ κεηά ηελ 
εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2007, παξαηείλεηαη έσο 
31/12/2010. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο 
νξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε 
εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ 
πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθφηεηα πνπ 
επηδηψθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πξφζιεςεο ή αλάζεζεο 
ηνπ έξγνπ.  
 

Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηψζεηο εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.) 
δελ γίλνληαη  δεθηά. 
 
Γίλνληαη δεθηά κέρξη 31.12.2010 πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ 
ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ 
Ο.Δ.Δ.Κ.,  (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/31548/12.11.2009)  κε ηελ εμήο νλνκαζία: 
α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 
β) Cambridge International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία 
Vellum Global Educational Services). 
γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη  
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 
 
(2) Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/ θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/ θαη 
Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή 
θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) απηά 
καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε 
Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 
(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κφλν βεβαηψζεηο 
ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε 
πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά 
ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ 
ρεηξηζκνχ Η/Τ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ 
θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο 
πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη 
απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη 
βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο Η/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε 
ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο. 
 
(4) Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 
Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο. Σα 
πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρχο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2007 παξαηείλεηαη έσο 
31/12/2010. 
 
(5) Με ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ, φπσο απηνί 
αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
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ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ),                              

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΓΔΙΚΝΤΔΣΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΧ Η ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  
(όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ. 50/2001 όπσο ηζρύεη) 

 
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ  
- Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ   
- Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 
- Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  θαη Μεραληθψλ Η/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

 
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-    Πιεξνθνξηθήο  
-    Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ    
-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληψλ  θαη Γηθηχσλ Η/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνχ  ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηψλ   
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Η/Τ, 
     ii) Δηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 
     ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α2) 
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 
απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ.146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Π.Γ.50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/ 3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 Π.Γ.116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/2001…….» 
(ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α΄), σο εμήο: 

 
α) κε Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003, 

ή 
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN,  

ή 
γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) 
αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη 
από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ 
πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη 
θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ 
Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή 
γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο σο 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 θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο 
νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ 
Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council 
– IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 θαη άλσ. 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.   

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION ηνπ 
EDEXCEL.  

 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 
απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο 
γλψζεο). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 
equivalent level C2). 

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
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 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – 
CELP): CEF C2. 

 Test of Interactive English, C2 Level. 
 
(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council 
– IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 έσο 7. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ 
EDEXCEL.  

 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 
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ 
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΧΔΧ. 

 ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία 
απφ 785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 
equivalent level C1). 

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

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 
 

(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
CAMBRIDGE. 

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

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION - ηνπ EDEXCEL. 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE 
LONDON. 
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 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 απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη 
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  θαιήο γλψζεο). 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία 
απφ 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

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

 Test of Interactive English, B2 Level. 
 

(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαζκνινγία 
απφ 3 έσο 4. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    
(UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ    
EDEXCEL.    

 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 απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- 
(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο). 

 BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία 
απφ 405 έσο 500 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

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

 OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European 
Framework equivalent level B1). 

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

 Test of Interactive English, B1 + Level. 

 Test of Interactive English, B1 Level.  
 
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ 
απφδεημε ηεο γλψζεο  ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ:  
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(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή 
αξρή  

               ή  

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε 
πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν 
πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν 
απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα 
Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  
 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   

 Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 

 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 
1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES 
(SORBONNE II)]. 

 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  
 

(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996). 

 DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.   
 

(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996).  

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 
 
(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 DELF B1. 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.  
 
εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην 
παξφλ παξάξηεκα, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην Αζελψλ 
- Τπεξεζία Δμεηάζεσλ) γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
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Γ)  ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα 
Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  
 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-
Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.   
 

(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 
Goethe. 

 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  
 

(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  
 

(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.  

 ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 
1-1-2000 (ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Μάην ηνπ 2000) κε ην ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)]. 

 ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.  
 

 
Γ) ΙΣΑΛΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο Ιηαιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα 
Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  
 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
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 DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

 DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 
TRADUTTORE. 

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

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 
  

(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Αζήλαο). 

 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 
Θεζζαινλίθεο). 

 CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

 Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C 
(έσο ην 2003). 

 
(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
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 Πεξνχληδηα. 

 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 
Θεζζαινλίθεο). 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

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

 
(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
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 Πεξνχληδηα. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο. 

 Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.  
 
 

Δ)  ΙΠΑΝΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο Ιζπαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα 
Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  

 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

 DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) 
(Ministry of Education). 

 CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of 
Education).  
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(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

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

(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 . 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  
 

(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Ν.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). 

 CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of 
Education). 

 
 

Σ) ΡΧΙΚΑ 
 

Η γλψζε ηεο Ρσζηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα 
Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:  

 
 
(α) Άξηζηε γλψζε (Γ2/C2): 

 Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВωРТЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 
Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. 

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

(β) Πνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 
Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. 

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ 
ΑΘΗΝΧΝ). 

  
(γ) Καιή γλψζε (Β2):  

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 
Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. 

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ). 
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(δ) Μέηξηα γλψζε (Β1): 

 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην 
Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. 

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ 
ΑΘΗΝΧΝ).   

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ο ηξφπνο επηθχξσζήο ηνπο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα «ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ. 

 
Δπίζεο: 

α)  Η άξηζηε  γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη 
Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα 
νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 
(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. 

 
β) Η θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ 
ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ 
θνίηεζεο. 
Οη ππφ ζηνηρείν α (iv) θαη β ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 
επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία 
αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 
ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο 
αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 

Δπηζεκάλζεηο:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη 
ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη 
ζηελ ίδηα γιψζζα. 

β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ 
επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο 
γιψζζαο. 

Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλχεη ηε γλψζε μέλεο 
γιψζζαο  (Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ  επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 
βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο. 

 
 

 


