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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

        

 

 
 ΚΟΙΝ:  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 

 
 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ & ΛΟΙΠΨΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΨΝ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ  ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ 
ΦΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΜΕΛΕΣΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ – 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 
ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ & ΜΕΛΕΣΗ–
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΨΝ ΟΔΙΚΨΝ ΣΟΤ ΤΝΔΕΕΨΝ» ΠΟΤ  
ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ 
[2015Ε07700000  της ΑΕ 077 του Π.Δ.Ε.] 
 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Σο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΥΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει. 
2. Σο Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» αναλογικά και όπου δε ρυθμίζεται με όρους 
της παρούσας. 

3. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 

4. Σο άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων 
ωρών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Σ.Α α΄ και 
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β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών 
και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών. 

5. Σο άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

6. Σο άρθρο 40, παρ.  1 & 2 του Ν. 4049/2012 (ΥΕΚ 35/Α/23.2.2012) 
«Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων και 
λοιπές διατάξεις». 

7. Σις διατάξεις του Ν. 4057/14-3-2012 (ΥΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό 
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

8. Σις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΥΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

9. Σις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΥΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

10. Σο άρθρο 65 του  Ν.4481/2017 (ΥΕΚ Α’100): «υλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων 
και άλλα θέματα αρμοδιότητας Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

11. Σα άρθρα 137 & 141 του Ν.4635/2019 (ΥΕΚ 167/Α/30.10.19) «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

12. Σο Π.Δ 410/1988 (ΥΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου». 

13. Σο Π.Δ. 164/2004 (ΥΕΚ 134/Α/19.07.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» 

14. Σο Π.Δ. 70/2015 (ΥΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Τπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Σροφίμων. Ανασύσταση του Τπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Τπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Τπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Τπουργείου Οικονομίας, Τποδομών, Ναυτιλίας και Σουρισμού σε Τπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού και του Τπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Τπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Τπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού». 

15. Σο Π.Δ.4/2018 (ΥΕΚ 7/τ.Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός Τπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού». 

16. To Π.Δ. 24/2019 (ΥΕΚ 39/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση 
αρχαιολογικών έργων. 
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17. Σο Π.Δ.83/2019 (ΥΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών». 

18. Σο Π.Δ. 84/2019 (ΥΕΚ 123/Α/17.07.2019) «ύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Σομέων 
Τπουργείων» 

19. Σην με αρ.πρωτ.ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΗΔ/ΔΔΑΔ/ΣΔΑΔΣΠ/49541/4190 /3975/ 
2990/2-2-2018  (Α.Δ.Α.: 974Ν4653Π4-2ΜΛ)   Τπουργική Απόφαση με θέμα 
«Σοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

20. Σην αρ.πρωτ.ΤΠΠΟΑ/ΓΡΤΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΥΕΚ B΄ 912/17-3-2020 
& A.Δ.Α.: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΣ)  Τπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Τπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Σεχνικών 
Έργων του Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

21. Σην ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου. 

22. Σις αριθμ.ΕΓ/46/22-6-2010 & 6001/10-10-2012 εγκυκλίους με θέμα «Διενέργεια 
σωστικών ανασκαφών σε Σεχνικά Έργα Σρίτων». 

23. Σην αρ.πρωτ.ΔΙΚΠΟ/Υ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ) εγκύκλιο 
του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».  

24. Σο αρ.πρωτ.ΤΠΠΟΣ/ΔΟΕΠΤ/ΣΟΠΤΝ/28534/22-03-2011 «Μνημόνιο 
υναντίληψης και υνεργασίας του Τπουργείου Πολιτισμού και Σουρισμού 
και του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα 
Έργα». 

25. Σην υπ’ αρ.  ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΠΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως ΤΠΠΟΑ έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας. 

26. Σην υπ’αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΠΑ 2014-2020/685/29.06.20 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού: «Έγκριση τροποποίησης Τποδείγματος 
Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΦ του Παραρτήματος Η’ του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την 
μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος Σ’ Εγχειριδίου 
Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε 
υγχρηματοδοτούμενα Σεχνικά Έργα Σρίτων που εκτελούνται δι’ 
Αυτεπιστασίας».  

27. Σο από 19/9/2019 υπογεγραμμένο Μνημόνιο υναντίληψης και υνεργασίας 
του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Φρηματοδότηση – Λειτουργία – υντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & 
Μελέτη – Κατασκευή και Φρηματοδότηση των Οδικών του υνδέσεων» μεταξύ 
του ΤΠ.ΠΟ.Α και του ΤΠ.ΤΠΟ.ΜΕ. 
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28. Σο αρ.πρωτ.ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΠΑΕΕ/650145/463714/13079/ 
536/5-12-2019 έγγραφο με θέμα την έγκριση  του προϋπολογισμού για την 
εκτέλεση του αρχαιολογικού υποέργου.  

29. Σην αρ.πρωτ.Β/Ε3/Υ20/οικ.679/29-1-2020 (ΑΔΑ: ΧΒΛ9465ΦΘΞ-4ΑΔ) Τ.Α. 
Δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 3.750.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2015Ε07700000 
της ΑΕ 077 για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, του Τπουργείου 
Τποδομών και Μεταφορών.  

30. Σο από 30-1-2020 συναφθέν Μνημόνιο υνεργασίας για την εκτέλεση του 
αρχαιολογικού υποέργου μεταξύ της Ε.Τ.Δ.Ε./Κ..Ε..Π. και της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 

31. Σην υπ’αρ.2119 Τπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.98108/1-10-2019 (Α.Δ.Α.: 
ΨΙ9Ε465ΦΙ8-31Ε) για την ένταξη του ως άνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΑΕ 077 κωδ.2015Ε07700000. 

32. Σην αρ.πρωτ.110360/18-3-2021 (Α.Δ.Α.:ΧΗΟΙ4653Π4-642) 1η Σροποποίηση της 
αρ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΠΑΕΕ/74206/51116/1543/94/ 11-2-
2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕ1Ψ4653Π4-Κ4Υ) Τπουργικής Απόφασης “Έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών για Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στο πλαίσιο του έργου 
«Μελέτη – Κατασκευή – Φρηματοδότηση – Λειτουργία – υντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – 
Κατασκευή και Φρηματοδότηση των Οδικών του υνδέσεων» απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.  

33. Σην αρ.πρωτ. 104615/17-3-2021 Έγκριση Σροποποίησης προϋπολογισμού για 
την εκτέλεση του υποέργου της Ε.Υ.Α. Ηρακλείου «Αρχαιολογικές έρευνες και 
εργασίες» του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Φρηματοδότηση – Λειτουργία – 
υντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Φρηματοδότηση των Οδικών του 
υνδέσεων» 

34. Σo με αρ. πρωτ. 116197/22.3.2021 Τπηρεσιακό ημείωμα της επικεφαλής της 
ομάδας επίβλεψης του έργου. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

Σην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων  με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών  
ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – 
Φρηματοδότηση – Λειτουργία – υντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς 
Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Φρηματοδότηση των 
Οδικών του υνδέσεων» [2015Ε07700000 της ΑΕ 077 του Π.Δ.Ε.] που υλοποιείται 
από την Εφορεία μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία για χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες. 
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΕΕΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ/ΦΨΡΟ 
ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

 

ΠΕ Αρχαιολόγων 

 

 

Εικοσιπέντε 

(25)  

Εργοτάξιο  
(περιοχή Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου 
Κρήτης) 

& 
Γραφεία Εφορείας 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με εξειδίκευση στην 

αποκατάσταση & ανάδειξη 

μνημείων 

Σρεις (3) 

Εργοτάξιο  
& 

Γραφεία Εφορείας 
 

ΠΕ Σοπογράφων Μηχανικών με 

εμπειρία στη σχεδιαστική 

αποτύπωση αρχαιολογικών 

χώρων & μνημείων ή στη 

φωτογραμμετρική αποτύπωση 

μνημείων & γεωχωρικών 

δεδομένων (GIS) 

και ελλείψει αυτών  

ΠΕ Σοπογράφων Μηχανικών με 

εμπειρία σε δημόσια έργα 

 

Σρεις (3) 

Εργοτάξιο  
& 

Γραφεία Εφορείας 
 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με 

εξειδίκευση στην αποκατάσταση 

& ανάδειξη μνημείων 
Μία (1) 

Εργοτάξιο  
& 

Γραφεία Εφορείας 
 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 

ειδικότητας Διοικητικού με 

εξειδίκευση στη διοικητική  

διαχείριση αρχαιολογικών 

έργων ή άλλων έργων 

χρηματοδοτούμενων από 

προγράμματα της Ε.Ε.  

 

 

Σέσσερις (4) 

 

 

Γραφεία Εφορείας 
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ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, 

ειδικότητας Οικονομικού με 

εξειδίκευση στην οικονομική 

διαχείριση αρχαιολογικών 

έργων ή άλλων δημόσιων έργων 

χρηματοδοτούμενων από 

Προγράμματα της Ε.Ε. 

 

 

Μία (1) 

 

 

Γραφεία Εφορείας 

ΣΕ Μηχανικών ειδικότητας 

Πολιτικών Έργων Τποδομής  ή 

Δομικών Έργων με εξειδίκευση 

στην αποκατάσταση & ανάδειξη 

μνημείων 

 

      Σρεις (3) 

 
Εργοτάξιο  

& 
Γραφεία Εφορείας 

 

ΣΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 

ειδικότητας Λογιστικού με 

εξειδίκευση στηv οικονομική 

διαχείριση αρχαιολογικών 

έργων ή άλλων δημόσιων έργων 

χρηματοδοτούμενων από 

προγράμματα της Ε.Ε. 

 

 

Δύο (2) 

 

 

Γραφεία Εφορείας 

ΣΕ υντηρητών Αρχαιοτήτων & 

Έργων Σέχνης (ομάδα Α) 

Επτά (7) Εργοτάξιο & Εργαστήρια 

υντήρησης 

ΔΕ υντηρητών Αρχαιοτήτων & 

Έργων Σέχνης (Έργων Σέχνης) Δεκατρείς (13) 
Εργοτάξιο & Εργαστήρια 

υντήρησης 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την 

υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) στη διεύθυνση pros.efahra@gmail.com   

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ξανθουδίδου & Φατζηδάκη 1, Σ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή 

Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241) 

Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που 

αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο 

(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του 

mailto:pros.efahra@gmail.com
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ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας  (από 23 /4/2021 έως 29/4/2021). 

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία 

πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για 

υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα 

δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτά. 

Σο εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

την περίπτωση της  αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 

των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται 

να ενημερώνουν την Τπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με 

τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων.  

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη 

διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).  

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

μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η συσσώρευση θέσεων διαφορετικών 

κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό 

του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : 

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

υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει 

ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την 

άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που 

ΑΔΑ: 9ΒΣ94653Π4-Ψ51



 

 

8 
 

χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Σ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) 

Καραμαούνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 

459101, των κατωτέρω επιπέδων: 

Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και 

εργατοτεχνικού προσωπικού.  

Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) 

και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού 

και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 

Διοικητικού Προσωπικού. 

Δ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) 

και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

 

Σο ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να 

προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του 

οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. 

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του χολείου της 

Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Σ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το 

οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη 

σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 

Ίμβρο και Σένεδο. 

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. 

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που 

επιλέγουν. 

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)  

 

ΑΔΑ: 9ΒΣ94653Π4-Ψ51
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ  ΠΕ–

ΣΕ-ΔΕ 

Ψς βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΣΕ-ΔΕ  νοείται η 

απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

Για όλες τις κατηγορίες  η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του 

σχετικού τίτλου σπουδών. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

 ΠΕ Αρχαιολόγων  

- Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την 

Ιστορία Σέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. 

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

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

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

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

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

γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να  επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ 

καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας. 

 

 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και 

ανάδειξη μνημείων 

- Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ.  

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΑΔΑ: 9ΒΣ94653Π4-Ψ51
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- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο 

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

 

ΠΕ Σοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία στη σχεδιαστική αποτύπωση 

αρχαιολογικών χώρων & μνημείων ή στη φωτογραμμετρική αποτύπωση 

μνημείων & γεωχωρικών δεδομένων (GIS) 

και ελλείψει αυτών 

ΠΕ Σοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία σε δημόσια έργα 

 - Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Σοπογράφων Μηχανικών 

της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ.  

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. - 

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

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

 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και 

ανάδειξη μνημείων 

 - Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της 

ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 

από το ΔΟΑΣΑΠ. 

 - Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. - 

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

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

 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού με εξειδίκευση 

στη διοικητική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων έργων 

χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 

- Πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Σμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.), 

ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. 

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

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

της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). 
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ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ειδικότητας  Οικονομικού με εξειδίκευση 

στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων 

έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 

- Πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Σμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.), 

ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. 

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

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

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

 

ΣΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων Τποδομής ή Δομικών 

Έργων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων. 

 - Πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων 

Τποδομής ή Δομικών Έργων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. 

 - Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

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

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

 

ΣΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστικού με εξειδίκευση στην 

οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων 

χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 

- Πτυxίο ή δίπλωμα Σμήματος οικονομικής κατεύθυνσης ΣΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυxίων Π..Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης 

ειδικότητας πτυxίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. 

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

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

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

 

ΣΕ υντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Σέχνης (Ομάδα Α) 

 - Πτυχίο ΣΕΙ υντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Σέχνης της ημεδαπής ή 

ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.  
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- Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.  

- Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία.  

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

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

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

 

ΔΕ υντηρητών Αρχαιοτήτων και  Έργων Σέχνης (έργων τέχνης) 

- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Σεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων 

τέχνης).  

- Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση) 

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

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

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του 

Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 24/2019  και το άρθρο 14 παρ. 2 περ. η 

του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.  

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα 

έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης 

Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με 

επιστημονικό προσωπικό και με τεχνίτες, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η 

αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα, κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά ειδικότητα, σε 

δύο πίνακες (άνω των 6 μηνών εμπειρία - 60% και κάτω των 6 μηνών εμπειρία 

ή χωρίς εμπειρία σύμφωνα με τα παρακάτω – 40%), με βάση τόσο την 

βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια όσο και με 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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 Σο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε 

κατηγορία  προσωπικού εκτός των ΔΕ Εξειδικευμένων 

Εργατοτεχνιτών και ΤΕ Εξειδικευμένων Εργατών θα καλυφθεί 

από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία 

άνω των έξι (6) μηνών με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% 

θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία (6 μήνες και 

κάτω). Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις για τις οποίες απαιτείται 

εξειδίκευση (π.χ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) το 40% θα 

καλυφθεί από υποψηφίους χωρίς εμπειρία (6 μήνες και κάτω) 

αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να 

προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. (π.χ. για τους 

Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την 

εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) 

Για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες ισχύει ότι:  

- σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν 

καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι 

υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με 

εμπειρία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, για τις κατηγορίες 

ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού, ΣΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΣΕ υντηρητών, 

ΔΕ υντηρητών. 

 Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται 

υπόψη ότι, για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια 

θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. 

 Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός της συνάφειας των τίτλων 

σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Τπηρεσίας που εκδίδει την 

προκήρυξη.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΣΕ: 

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

βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες 

σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον 

αριθμό 110.  

β. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) 

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

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.  

ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό 

αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες. 

στ.  Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: 

Άριστη γνώση - 70 μονάδες. 

Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες. 

Καλή γνώση – 30 μονάδες.  

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία 

είναι αθροιστική.   

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

ζ. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ  και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας 

με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν 

πενήντα (150) μονάδες. 

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

μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. 

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, 

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

τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. 

Για την κατηγορία ΔΕ: 

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

βαθμός πτυχίου που εκδίδεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, διαιρείται με 

τον αριθμό 2 και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 110. 

β. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με 

επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. 

γ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ 

δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε 

αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της 

εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα 

με την προκήρυξη (150 μονάδες -βαθμολογείται μόνο ένας τίτλος).  

δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: 

Άριστη γνώση - 70 μονάδες. 
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Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες. 

Καλή γνώση – 30 μονάδες.  

. 

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η 

βαθμολογία είναι αθροιστική.   

 

 

ΙΟΒΑΘΜΙΑ 
Κατά την περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στη συνολική βαθμολογία 

προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, 

αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο 

κριτήριο και ούτω καθ’ εξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια και συμπίπτει 

πάλι η βαθμολογία, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 

κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των 
βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην 
παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. ε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν 
εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Τπεύθυνη Δήλωση (όπως επισυνάπτεται).  
4. Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: 

Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 

 Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, 

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται 

επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου μπορούν, εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος, 

η χρονική διάρκεια, η ειδικότητα πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης 

και ο αριθμός των ημερομισθίων. 
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 Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και 

βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα 

πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. 

ε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται πλέον πρέπει  να 

προσκομισθεί οποιοδήποτε παραστατικό (π.χ. σύμβαση, αναγγελία 

πρόσληψης) από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η 

χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης 

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί 

της βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-

ΕΣΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες 

καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

 Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, 

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε 

συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το 

αντικείμενο της εμπειρίας  

 Τποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών 

που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. ε 

περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών συμβάσεων, η διάρκεια της 

απασχόλησης πρέπει να προκύπτει από τα δελτία παροχής 

υπηρεσιών.  

την περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, 

εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

 

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 

1. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ 

δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε 

αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της 

εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται 

σύμφωνα με την προκήρυξη 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα ξένης γλώσσας 
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Παρατηρήσεις: 

 Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη 
υπεύθυνη δήλωση είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση δήλωσης 
ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η Τπηρεσία θα προβεί σε εφαρμογή όλων 
των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
 Η Τπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόμενων 

στις υπεύθυνες δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω 
έγγραφης επικοινωνίας με τις αρμόδιες Τπηρεσίες, με εργοδότες και με 
άλλους φορείς. 
 

 

 

ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ 

 

Σης αλλοδαπής  
Σίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από 
την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 
γλώσσα. 
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Τπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του 
ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 
(άρθρο 36 ν.4194/2013/ΥΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις 
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, 
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 

γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
ημειώνεται ότι οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, 
γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 
του Π.Δ. 50/2002(Α’39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα», γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται 
μετάφρασή τους. 
Όλα τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Για τίτλους Πανεπιστημιακής, Σεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη 
αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας (όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του ΑΕΠ) 
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Σης ημεδαπής  
 Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους. 

 Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει 
τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει 
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΨΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων 

κατάταξης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους. Για 

την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο 

Σαμείο  ποσού είκοσι (20) ευρώ που έχει εκδοθεί από Δημόσια Οικονομική 

Τπηρεσία (Δ.Ο.Τ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό 

του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού 

παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους 

α)  είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) στη διεύθυνση pros.efahra@gmail.com  το οποίο θα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά την ένσταση του υποψηφίου (υπογεγραμμένη και 

σκαναρισμένη) και το παράβολο. 

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ξανθουδίδου & Φατζηδάκη 1, Σ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή 

Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241). 

ε κάθε περίπτωση στην υποβολή θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η ένσταση 

του υποψηφίου υπογεγραμμένη (και σκαναρισμένη για υποβολή με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και το παράβολο. 

mailto:pros.efahra@gmail.com
ΑΔΑ: 9ΒΣ94653Π4-Ψ51



 

 

19 
 

Σο εμπρόθεσμο των ενστάσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

την περίπτωση της αποστολής των ενστάσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 

μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην ένσταση των υποψηφίων. Οι 

υποψήφιοι που αποστέλλουν την ένστασή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται 

να ενημερώνουν την Τπηρεσία για την αποστολή της με τηλεομοιοτυπία ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της 

Τπηρεσίας. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό 

επιστρέφεται στον ενιστάμενο. ε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή 

μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η 

αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά 

σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

ΠΡΟΒΑΗ Ε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΝΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17/2002 

Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, η 

Τπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν 

τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, 

σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου 

έννομου συμφέροντος). 

 

ΚΛΗΗ ΣΨΝ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Η κλήση από την Τπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει 

εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, 

συστημένη επιστολή) αμέσως με την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης.  

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

ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει 

εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) στην 

Τπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι 

δεν την αποδέχεται. 
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ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΦΨΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΗΥΘΕΝΣΑ 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής 

τους, δύναται να αντικατασταθούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την 

εξέλιξη του υποέργου, με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 

διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 

τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου 
χρόνου, θα είναι για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες. 

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες 
την εβδομάδα.  

Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις για την εκτέλεση αρχαιολογικών  ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο 
του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Φρηματοδότηση – Λειτουργία – υντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & 
Μελέτη – Κατασκευή και Φρηματοδότηση των Οδικών του υνδέσεων» 
[2015Ε07700000 της ΑΕ 077 του Π.Δ.Ε.] που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία 
μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία.  

Σο αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία. 

 Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία πρόσληψης 

προκύψει θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η 

Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 

διάταξη, κανονισμό κ.α. που είναι σχετική με το θέμα αυτό. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε 
εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για το 
λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την 
οικειοθελή υποβολή αίτησης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Υορέα, συνεπάγεται συναίνεση των υποψηφίων για τη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, 
καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για 
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι υποψήφιοι διατηρούν 
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το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης προς το Υορέα.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της 
εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. 
(http://www.culture.gr).  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το 

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 

«17-9-2020» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας 

με σήμανση έκδοσης «7-12-2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε όλα τα Παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου 

του ΑΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ακόλουθης 

διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Υορείς  Έντυπα-

ΔιαδικασίεςΔιαγωνισμών Υορέων  Ορ. Φρόνου ΟΦ.    

                             
 

 Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
                      

                                                                                                                                 
                         Βασιλική  υθιακάκη 

                                                             Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄ 
 

υνημμένα: 
1.Αίτηση-Τπεύθυνη Δήλωση 
2.Τπεύθυνη Δήλωση 
3.Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Φειρισμού Η/Τ 
4.Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 
1. ΤΠΠΟΑ/Γραφείο Τπουργού  
2. ΤΠΠΟΑ/Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 
4. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΗΔ/Δνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.culture.gr/
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5. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΤ/Δνση Οικονομικής Διαχείρισης 
6. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΤΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) Ανακοινώσεις –     

     Προκηρύξεις - Προκήρυξη θέσεων)  
7. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) 
8. Δήμος Ηρακλείου/Κ.Ε.Π. 
9. Δήμος Μινώα Πεδιάδας/Κ.Ε.Π. Καστελλίου/Αρκαλοχωρίου/Θραψανού 
10. Πίνακας Ανακοινώσεων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 
Εσωτερική διανομή: 
1. Ομάδα επίβλεψης έργου 
2. Σμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων  
3. Σμήμα Βυζαντινών& Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων  
4. Σμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Τποστήριξης/Λογιστήριο 
5. Υάκελο έργου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culture.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟ: 
Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Aθλητιςμοφ                                                      
Γενική Διεφθυνςη Αρχαιοτιτων & Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ 
Τπηρεςία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 
Σαχ. Διεφθυνςη: Ξανκουδίδου & Χατηθδάκθ 1 
ΣΚ:  71202, Ηράκλειο 

………………….20….  
Αρ. Πρωτ……………. 

 
 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Τποψηφίου για πρόςληψη με ςφμβαςη ιδιωτικοφ δικαίου, οριςμζνου χρόνου, κατ’ 

άρθρο 18 του Ν 2190/1994 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει 

ΡΟΚΗΥΞΗ      …/…/2020 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ΥΕ) 

        

Επιλογι κζςθσ απαςχόλθςθσ 
(περιοχι) 

        

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ:  
(κεφαλ.) 

  

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ ΡΑΤΕΑ: 
(κεφαλ.) 

  

ΟΝΟΜΑ -ΕΡΩΝΥΜΟ 
ΜΗΤΕΑΣ: (κεφαλ.) 

  

ΑΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:  

ΗΜΕΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ:   

ΑΦΜ:     

Δ.Ο.Υ                                                                           

Α.Μ.Κ.Α.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:                                                                     

ΑΙΘΜΟΣ:   

ΡΟΛΗ:                                                                      
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Τ.Κ:  

ΝΟΜΟΣ:                                                                  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α)   β)   

E-MAIL:   

Α. Σίτλοι πουδϊν 

α/α Τίτλοσ Κδρυμα Βαθμόσ Ζτοσ κτήςησ 

Α1         

Α2         

Β. Μεταπτυχιακοί Σίτλοι 

α/α Κδρυμα 
Ζτοσ 

κτήςησ 
Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Β1       

Β2       

Γ. Διδακτορικοί Σίτλοι 

α/α Κδρυμα 
Ζτοσ 

κτήςησ 
Ειδικότητα/εξειδίκευςη/τίτλοσ 

Γ1       

Δ. Εμπειρία 

α/α Από Ζωσ 
Μήνεσ  

απαςχόλης
ησ 

Φορζασ/Εργο
δότησ 

Ειδικότητα - 
Καθήκοντα  
(ςυνοπτικά) 

Δ1           

Δ2           

Δ3           
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Δ4           

Ε. Γλωςςομάθεια 

α/α Γλώςςα Επίπεδο Τίτλοσ πιςτοποιητικοφ 
Φορζασ που το 

εξζδωςε 

Ε1         

Ε2         

Ε3         

Σ. Γνϊςη χρήςησ Η/Τ 

ΣΤ1   

ΣΤ2   

Ζ. Κοινωνικά κριτήρια (για θζςεισ ΤΕ) 

Χρόνοσ ανεργίασ  
(αρικμόσ μθνϊν) 

  
Τζκνο πολφτεκνθσ 

οικογζνειασ  
(ναι/όχι) 

  

Ανιλικα τζκνα 
(αρικμόσ ανιλικων τζκνων) 

  
Ηλικία του υποψθφίου 

(ζωσ 24 ετϊν/24-30 
ετϊν/άνω των 30 ετϊν) 

  

υνημμζνα: 

1   

2   

3   

4   

5   

      

Ο/Η υποψιφι…. 
 

(Υπογραφι) 

Ημερομθνία  
 

…………………………………….. 
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                                                                     Δ. Εμπειρία 

α/α Από Ζωσ 
Μήνεσ  

απαςχόλης
ησ 

Φορζασ/Εργοδότ
ησ 

Ειδικότητα  
Καθήκοντ

α  
(ςυνοπτικ

ά) 

Δ5           

Δ6           

Δ7           

Δ8           

Δ9      

Δ10      

Δ11      

Δ12      

Δ13      

Δ14      

Δ15      

Δ16      

Δ17      

Δ1      

Δ19      

Δ20      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

        ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 

 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να 
ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

                                                           
1Αναγράθεηαι από ηον ενδιαθερόμενο πολίηη ή Αρτή ή η Υπηρεζία ηοσ δημόζιοσ ηομέα, ποσ απεσθύνεηαι η αίηηζη 
2Αναγράθεηαι ολογράθως. 
3 «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε 

άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

ΡΟΣ1: Εφορεία Αρχαιοτιτων Ηρακλείου 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ 
Κατοικίασ: 

 Οδόσ:  
Αρικ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 

Δ/νςθ 
Ηλεκτρ.  
Ταχυδρομείο
υ 
(Εmail): 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 3, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ  είναι ακριβι και αλθκι και κατζχω όλα τα απαιτοφμενα προςόντα 
για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν ανακοίνωςθ και αναγράφονται ςτθν 
υποβαλλόμενθ αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986. 
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 Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι δεν ζχω  κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιοσ:  
α) ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και 
ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, 
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, 
κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,  
β) είναι υπόδικοσ και ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε,  
γ) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 
ςτζρθςθ αυτι,  
δ) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ 

 Αποδζχομαι και ςυναινϊ για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ των προςωπικϊν μου 

δεδομζνων που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των πινάκων κατάταξθσ και εν ςυνεχεία για τθν 

ανάρτθςι τουσ ςτο διαδικτυακό κόμβο τθσ εφαρμογισ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΥΡ.ΡΟ.Α. 

 

Ημερομθνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δθλ. 

 

 

 

(Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 
 

 [17-9-2020] 
ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α1)  

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από 

θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξώελ 

Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί 

από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ 

ΔΟΠΠ ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα 

εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 

121929/Ζ/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 

 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έωο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. 

Β/22578/30.11.2012 απόθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

(30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Δ.) (22.2.2006), ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ θαη Vellum Global Educational Services  (ΓΠ 

35945/28.7.2017 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ 

& ΙΑ Δ.Δ.)  (22.2.2006) 

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT 

Hellas Α.Δ.) 

ε)  ΚΔΤ-CERT (ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006) 

ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

Α.Δ.) (17.5.2006) θαη  

δ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ)  

(14.9.2007)  

ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ 

ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε 

κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ) ή 
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ΗΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 

απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS 

CERT ΔΠΔ) 

ζ) DIPLOMA (ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 

η) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ) (10.4.2014). 

ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21.01.2015) 

ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ. (ΓΠ 54083/16.7.2015 απόθαζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ) 

ηγ)  PROCERT Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΠ/20516/4.5.2018 

απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

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

απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΓΠ/56579/26.10.2018 απόθαζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ) 

ηζη) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΓΠ/60239/05.12.2019 απόθαζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ) 

ηδ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΗΣΗΛΚΑ–

Κ. ΠΡΗΣΑ ΗΚΔ Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»  

(ΓΠ/2997/17.02.2020 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

ηε)  «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

(ΓΠ/30357/03.08.2020 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλωηέξω θνξείο είλαη ηα εμήο: 

 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

     • ECDL Core Certificate 

     • ECDL Start Certificate 

     • ECDL Progress Certificate 

     • ECDL Profile Certificate 

     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαζηθέο Γεμηόηεηεο Τπνινγηζηή) 
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     • People Cert Computer Skills Level 1 

 

 

 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

     • Cambridge International Diploma in IT Skills 

     • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

     • Vellum Diploma in IT Skills 

  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level 

 

 

γ) Infotest 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist (MOS) 

     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 

     • Infotest Certified Basic User (ICBU)  

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 

 

 

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 

     • ICT Intermediate A 

     • ICT Intermediate B 

     • ICT Intermediate C 

 

ε) ΚΔΤ-CERT 

     • Key Cert IT Basic 

     • Key Cert IT Initial 

 

ζη) ACTA Α.Δ. 

     • Certified Computer User (CCU) 
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• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT  

 

δ) I SKILLS A.E. 

    • Basic I.T. Standard 

    • Basic I.T. Thematic 

    • Basic I.T. Core  

 

ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΗΝΗΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - 

TELEFOS CERT ΔΠΔ   

   ή ΗΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ 

    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 

    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 

    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο 

ηίηινπ) 

    • Infocert Unities 

 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 • Basic Office   

 • Business Office 

 

                             η) GLOBAL CERT ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  

    • Global Intermediate A 

    • Global Intermediate B 

    • Global Intermediate C 

  • Global  Basic Office  

    • Global  Advanced Plus 

    • Global Intermediate Express 

    • Global Office Expert 
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ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

• Unicert Primary 

• Unicert Primary Γηαζεκαηηθό 

• Unicert Advanced Plus 

 

 

 

Ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ 

     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

     • Microsoft Office Specialist  

     • Infotest Certified Basic User   

• Microsoft Certified Application Specialist 

 

ηγ) PROCERT Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» 

     PRO-Cert IT User 

 

ηδ) Διιεληθό Ηλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεωλ ΗΚΔ «ΔΛ.ΗΝ.Π.» 

     Πιεξνθνξηθήο/Certified Computer User 

 

ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 

EXAMS CERT BASIC MS 

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 

 

ηζη)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  

STANDARD COMPUTER SKILLS 

STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 
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EXCELLENT COMPUTER SKILLS 

 

ηδ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  

EQcert BASIC  

EQcert BASIC - LV1 

EQcert BASIC - LV2 

 

ηε)   UCERT  

STANDARD OFFICE USER 

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL) 

 

  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο 

νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη 

αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίωζε ηνπ θαηά 

ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ 

εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα 

πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο 

παξαπάλσ θνξείο (α έωο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ 

Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

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

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

(εηαηξεία Vellum Global Educational Services). 

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

TECHNOPLUS) θαη  

Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ 

ηξηώλ ελνηήηωλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη 

γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, 

<<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). 
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δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas 

Α.Δ.). 

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά 

Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο.  

 

«Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ 

Ο.Δ.Δ.Κ., από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  

ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη 

αόξηζηεο δηάξθεηαο (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189 Α‟ /10-9-2014) 

όπνπ αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 

Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ 

ρνξεγνύληαη από θνξείο ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

 

Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξωλ, θάξηεο δεμηνηήηωλ 

θ.ιπ.) δελ γίλνληαη  δεθηά. 

 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη 

Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη 

όηη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή θαη‟ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα 

από ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην 

απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) 

Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη 

ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  

 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο 

κόλν βεβαηώζεηο ηκεκάηωλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη 

παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) 

εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ 

θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο 

ινηπέο πξνϋπνζέζεηο εγθπξόηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ 

ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη 
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θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε 

δηεθδίθεζε ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεωλ θαη β) βάζεωλ 

δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ 

Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 

(1), εθόζνλ ζ‟ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα. 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεωλ θαη ε) 

βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ, θαη κε 

ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ, όπωο απηνί 

αλαθέξνληαη παξαθάηω: 

 

ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ),                              

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Ζ ΓΝΩΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ  

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

 

Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Πιεξνθνξηθήο    

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    

- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ    

- Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     

- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ  

- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    

- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ    

- Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    

- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   

ΑΔΑ: 9ΒΣ94653Π4-Ψ51



 

 

37 
 

- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ   

- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ   

- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ 

- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  

- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Τ 

- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  

- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  

- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 

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

 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-    Πιεξνθνξηθήο  

-    Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ    

-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  

- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    

- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   

- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  

- Σειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)    

- Δπηρεηξεκαηηθνύ  ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 

- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   
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-   Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  

-   Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  

-   Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ  Σ.Δ.  

-   Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 

-   Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο 

ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 

    Πιεξνθνξηθήο, ή  

-   Πηπρίν Α‟ ή Β‟ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  

     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, 

     ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηηθώλ  

     πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή 

-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  

     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 

     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ 

     Λπθείνπ, ή  

     iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 

ή 

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

- Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο Σερληηώλ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ 
Τπνινγηζηώλ 

ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ 

 

          7-12-2020  

                                                                                                                                                   

ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) 

    ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ 

                                                                                                        

 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 

 

  Η γλώζε  ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 

«Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ 

δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 

185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 

50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

 

 

α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ 

λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003. 

     ή 

 

β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ 

CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 

             ή 

 

γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ 

(παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ  

είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο 
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νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ 

πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. 

Εάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία 

ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο  

ηεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από 

ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ωο κεηξηθή 

γιώζζα ηελ Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο 

ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην 

αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε 

κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ 

ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθώλ εγγξάθσλ γίλνληαη 

δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο 

πηζηνπνηεηηθά: 

 

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 

   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 
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.  

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 

(IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 

8,5 θαη άλσ . 

  

• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή 

Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan 

Language Assessment.)  

   

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH 

GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE 

IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) -MASTERY- θαη CITY & GUILDS 

LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο 

άξηζηεο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 

 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF 

C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 

C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2) 
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”).  

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common 

European Framework equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 

Europe Level C2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language 

Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 

 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive 

English, C2 Level (Gatehouse Awards). 

. 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA 

Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)  
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•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, 

Reading, Writing) (MasteryC2) θαη C2- LanguageCert  Level 3 Certificate 

in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) 

 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL 

International (CEFR C2) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

 

 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 

Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert 

Test of English C2)  

 

 

 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 180-190 

 

•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
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 .  

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 

(IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 

7 έσο 8. 

  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από 

ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή 

ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 

CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 180-199 

 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 

  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 

GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL 

ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF 

C1) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ 

TRINITY COLLEGE LONDON.  

 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening)  - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 

2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο 

γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
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• 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 από 785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF 

C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF 

C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C1) 

.  

 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε 

βαζκό “Pass”).  

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”).  

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common 

European Framework equivalent level C1) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 

Europe Level C1). 

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  

. 
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• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive 

English, C1 Level (Gatehouse Awards). 

 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλόηεηεο: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY 

(MELAB) βαζκνινγία από 91 έσο 99 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT. 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 

Speaking) βαζκνινγία από 190 έσο 240 ηνπ Michigan Language 

Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή 

Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 64 έσο 80 ηνπ 

Michigan Language Assessment 

 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

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

Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)  

 

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  

(Listening, Reading, Writing) (Expert C1) θαη  C1 -LanguageCert  Level 

2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο 

γλώζεο). 
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• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL 
International (CEFR C1) 

 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 

 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 

Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert 

Test of English C1) 

 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   

CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST 

CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-179. 

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

.  

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 

(IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 

5,5  έσο 6,5. 

  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) 

από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS 

ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-170 

 

  

• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή 

Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan 

Language Assessment.)  

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 

GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- 

ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ 

TRINITY COLLEGE LONDON. 

 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & 

GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) -COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε 

ηεο  θαιήο γλώζεο). 
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•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE 

B2)ηνπ Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA) 

 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 

(TOEIC) βαζκνινγία από 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF 

B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF 

B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2) 

 . 

 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε 

βαζκό “Pass”).  

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit. 

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common 

European Framework equivalent level B2) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 

Europe Level B2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language 

Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
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• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  

. 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive 

English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 

 

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

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλόηεηεο: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY 

(MELAB) βαζκνινγία από 80 έσο 90 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 

Speaking) βαζκνινγία από 157 έσο 189 ηνπ Michigan Language 

Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή 

Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 53 έσο 63 ηνπ 

Michigan Language Assessment 

 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA 

Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)  

 

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  

(Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) θαη Β2 - 

LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  

(Communicator B2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε 

ηεο  θαιήο γλώζεο). 
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•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL 

International (CEFR B2) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 

 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 

Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 

(LanguageCert Test of English B2) 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   

CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 

PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 140-159 

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 140-159. 

 

• KEY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 140-150. 

 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

 

.  

. 

    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 

(IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
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(UCLES) –The British Council-IDP Education Australia κε βαζκνινγία 

από 4  έσο 5. 

  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC 

PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   

EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE 

PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 140-159. 

 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE 

COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 

GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 

 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ 

TRINITY COLLEGE LONDON .  

 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - 

ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο) ή 

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 

 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
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• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 

(TOEIC) βαζκνινγία από 405 έσο 500 ηνπ EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) 

JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in 

ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 

. 

 

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, 

Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε 

βαζκό “Pass”).  

 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”). 

 

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

European Framework equivalent level B1) ) (κέρξη 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF 

B1 

 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 

3) (Council of Europe Level B1). 

 

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

 

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

English, Β1 Level (Gatehouse Awards). 

 

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
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• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(B1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY 

(MELAB) βαζκνινγία από 67 έσο 79 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 

Speaking) βαζκνινγία από 120 έσο 156 ηνπ Michigan Language 

Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή 

Listening, Reading, Speaking, Writing) βαζκνινγία από 40 έσο 52 ηνπ 

Michigan Language Assessment 

 

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

 

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) 

ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1) 

 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International 

(Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)  θαη Β1- 

LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(Speaking)  (Achiever B1)  (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 

 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3) (CEFR B1) 

 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1 
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• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Entry Level 

Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading) 

(LanguageCert Test of English B1) 

 

Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ηωλ αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  

 

(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη 

ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα 

από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή  

 

               ή  

 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο 

ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή 

αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό ζε 

δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο 

ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

 

 

Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

 

  Η γλώζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003. 
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• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   

 

• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαιιηθό 

Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

(SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιώκαηνο ήηαλ: 

DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-

Sorbonne Universite. 

   

• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 

3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 

. 

 

   • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des 

Langues Vivantes (ISLV),        Departement de francais, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2 

  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

 

 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 

1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 
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• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαιιηθό 

Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 

  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή 

(Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 

. 

 

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des 

Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1 

 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003. 

 

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

Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη 

ην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 

.  

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-

Sorbonne Universite. 
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 • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des 

Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2 

 

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

Γελεύεο. 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ 

λ.3149/2003. 

 

•  DELF B1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

. 

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- 

SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite. 

.  

 

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des 

Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β1 

  

•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Γελεύεο.  

 

εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ 

αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ 

νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 
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       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

 

Η γλώζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, 

θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003. 

 

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 

(Δλόηεηεο: Lesen, Hören,  

   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

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

  

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 

31-12-2011) 

 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe 

(κέρξη 31-12-2011) 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. 

(Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 

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

Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
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(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

  

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE 

DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  

SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 

ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 

(ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: 

SPRECHEN) 

 

  

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

Γελεύεο.  

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003. 
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• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, 

Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE 

DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  

SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 

ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 

(ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: 

SPRECHEN) 

 

. 

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

Γελεύεο.  

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

  

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

 

• Goethe-Zertifikat B1 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, 

Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  

  Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-7-

2013). 
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• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  

[(Αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1-1-2000 (ζηελ Διιάδα από ηνλ Μάην ηνπ 

2000)] κε ην ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 

 

 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT 

DEUTSCH (κέρξη  31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES  

SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    

Schreiben, Sprechen) 

 

  

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

ηεο Γελεύεο.  

 

 

  Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 

 

  Η γλώζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

   

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπ Ιηαιηθνύ 

Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ) 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
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 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, 

LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

   

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

 

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

  

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ Αζήλαο έωο ηνλ Ηνύλην 2014) 

  

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  

 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

   

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

Γελεύεο. 

  

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

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  
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•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ 

λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

 

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

Γελεύεο. 

  

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

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ 

λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, 

LIVELLO 2 (CELI 2) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

 

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  

  

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο. 

  

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.  
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εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί από ην Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην (Αζήλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο) θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, απαηηείηαη 

βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Ιηαιηθό Μνξθσηηθό 

Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 

 

Δ)  ΗΠΑΝΗΚΑ 

 

Η γλώζε ηεο Ηζπαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

3149/2003. 

  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (κέρξη ην 2002)  

  

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 

SUPERIOR)-(DELE) (κέρξη ην 2008)  

 

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην 

Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE 

IDIOMAS (από ην Τπνπξγείν Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο) 
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(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην 

Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

 

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

IDIOMAS).  

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ 

λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

(DELE) (κέρξη ην 2002) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 

INTERMEDIO)- (DELE)  (κέρξη ην 2008), (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes 

εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο) 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην 

Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
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(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ 

Ν.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  

ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ 

νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο)  

 

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 

INICIAL) (DELE) (κέρξη ην 2008), (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ 

νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο)  

. 

•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην 

Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  

 

 

 

               Σ) ΡΩΗΚΑ 

 

  Η γλώζε ηεο Ρωζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003). 
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• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

ЧЕТВϏРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ 

Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. 

Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό 

Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Διιάδα (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ 

θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο 

Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ 

ΑΘΗΝΧΝ).   

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 

2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3149/2003). 

 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό 

Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ 
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θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο 

Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ). 

  

 (γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ 

λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό 

Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ 

θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο 

Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΩΝ). 
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(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ 

λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  

ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα 

ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό 

Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ 

θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο 

Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο 

Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  επηπέδνπ В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).   

 

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

 

Ε) ΑΡΑΒΗΚΑ ΄(άξζξν 33 ηνπ λ.4521/2018-ΦΔΚ 38 Α΄) 
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Η γλώζε ηεο Αξαβηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή 

Β2/Β2 θαη κέηξηα B1/Β1) απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

«An-Najah National University ηεο Nablus» 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο Nablus» 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο Nablus» 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University ηεο Nablus» 

 

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

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

ηξόπνπο: 

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ 

Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν 

ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό 

δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ 

έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  

 

    β) Ζ πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο 

γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο 

επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 

19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζ θαιή γλώζε 

ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο 

αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο 

ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 

 

Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίωζε γηα ην επίπεδν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από 

ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγω 

βεβαίωζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν 

κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

ηζνηηκίαο. 

 

εκείωζε:  
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α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη 

επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα 

καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο 

ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) 

επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο 

γιώζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

ηα πξνβιεπόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα, πηζηνπνηεηηθά μέλεο 

γιώζζαο.  
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