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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 

των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα 

Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.  με Υπεύθυνο/η Τμημάτων»  

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

                                              Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις: 

α) του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.  167 Α΄/1985), όπως σήμερα ισχύει, 

β) του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.  188 Α΄/1997), όπως σήμερα ισχύει, 
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γ) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄/1999), όπως σήμερα ισχύει, 

δ) του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄/2000), όπως σήμερα 

ισχύει, 

ε) του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/2006), όπως 

σήμερα ισχύει, 

στ) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.112 

Α΄/2010), όπως σήμερα ισχύει, 

ζ) Της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163/Α/2010) «Ανάπτυξη της 

Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 

του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄/2016) 

η) των άρθρων 51 και 100 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/2013)», όπως σήμερα ισχύoυν, 

θ) της περ. ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιοοικονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως σήμερα ισχύει,  

ι) του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας των 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Φ.Ε.Κ. 176 Α΄/2015), 

όπως σήμερα ισχύει,  

κ) του άρθρου 26  του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 21Α΄/2016), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 

4485/2017 ( Φ.Ε.Κ.114 Α’/2017),  

λ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 38 Α/2018 – Διορθ.Σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ.-45 Β/2018). 

2.-Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 

4.5.2016). 

 3.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄/2018), όπως σήμερα ισχύει, 

4.- Την υπ. αριθμ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002  Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

διδασκόντων» (Φ.Ε.Κ. 1340 Β΄/2002), όπως σήμερα ισχύει, 

5.- Την υπ. αριθμ. 166082/Δ2/2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας ΄Ερευνας 

και Θρησκευμάτων, Υγείας και Οικονομικών με τίτλο «Έγκριση λειτουργίας Σχολικών 

Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης 

του ‘18 ΑΝΩ’ του Ψ.Ν.Α» (Φ.Ε.Κ. 3375 Β΄/2016),  όπως έχει τροποποιηθεί  με την υπ.’ 

αριθμ.158339/Δ2/2017 Κ. Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Οικονομικών, Υγείας με τίτλο «Έγκριση λειτουργίας Σχολικών Τμημάτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης του «18 

ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α.»  (Φ.Ε.Κ. 3390 Β΄ /2017), 

6.- Την  υπ.αριθμ. 176667/ΓΔ4/2016 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ» (Φ.Ε.Κ. 3412Β΄/2016), όπως έχει 

τροποποιηθεί  με την υπ’αριθμ.181896/ΓΔ4/2017 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ» (Φ.Ε.Κ. 3812 

B΄/2017), 

7. – Την υπ’αριθ.πρωτ.85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» 

(ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ. 97911/Δ2/03-08-

2020 (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/03-08-2020) Υ.Α. της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

8. – Την  υπ’αριθ.πρωτ.117399/Δ2/20-09-2021 Υ.Α. της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 



 

4 

 

υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 

2737). 

          9. -Την υπ’αριθ.72322/Δ2/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1640/τ.Β΄/2016) της Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των 

Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων του ημερήσιου Γυμνασίου» όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’αριθ.πρωτ. 121072/Δ2/2016 (ΦΕΚ 2265/τ.Β΄/12-06-2020) 

          10. – Την υπ’αριθ.πρωτ.Φ.351.1/11/48020/Ε3/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) 

Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

          11. – Το υπ’αριθ.πρωτ.9111/24-03-2022 έγγραφο της Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α. 

με θέμα: «Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του ΨΝΑ για το σχολικό έτος 2022-2023»   

12.- Την υπ’αριθ.πρωτ.108072/Δ2/21-08-2020 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την εποπτεία λειτουργίας 

τμημάτων Δ/θμιας Εκπ/σης «Σχολείο 18 ΑΝΩ». 

13. – Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά 

προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής 

Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (οι οποίοι 

έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ 

και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

           14 .- Το υπ’  αριθ. πρωτ. 38413/Δ2/04-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το οποίο διαβιβάζεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Αττικής το με αριθμ.9111/24-03-2022 έγγραφο της Διοικήτριας του 

Ψ.Ν.Α. με θέμα: «Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Τμημάτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του ΨΝΑ για το σχολικό έτος 2022-

2023»   
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Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οκταετή (8) 

διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση  και σωρευτικώς α) τα τυπικά 

προσόντα κατά κλάδο εκπαίδευσης και β)  τα πρόσθετα προσόντα,  

i) της συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων 

ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής 

επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (δεν μοριοδοτούνται ημερίδες, 

διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) και ii) της διδακτικής εμπειρίας στα τμήματα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων 

ατόμων (στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 

εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται 

όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013), 

 και ανήκουν στην κατηγορία  I) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν 

τριετή απόσπαση, 

Ή σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, II): 

 i) μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου 

που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και υπηρετούν σε 

σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου 

αυτού, 

ii) μονίμων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παρέχουν υπερωριακή 

απασχόληση και  

iii) υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που 

περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά 

προτεραιότητας, των υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής 

Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (οι οποίοι 

έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ 

και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

ΙΙΙ) ή να επιλεγούν για τη θέση του Υπεύθυνου των τμημάτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ, για τρία σχολικά έτη 

(2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), αν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν 
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τριετή απόσπαση ή για ένα σχολικό έτος (2022-2023) αν ανήκουν σε μία από τις 

υπό ΙΙ. i, ii, iiiα κατηγορίες εφόσον έχουν επιπλέον οκταετή (8) διδακτική εμπειρία 

στην τυπική εκπαίδευση.  

οι οποίοι  ενδιαφέρονται να  ασκήσουν καθήκοντα Υπευθύνου/ης στα τμήματα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του 

Ψ.Ν.Α., ήτοι να ασχολούνται με  α) το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου, β) την 

παρακολούθηση και τον προγραμματισμό της διδακτικής ύλης και εφαρμογής της 

σύμφωνα με τις ανάγκες ενηλίκων μαθητών, γ) την κατανομή μαθημάτων στην 

ομάδα εκπαιδευτικών, δ) τη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες στις οποίες οι 

μαθητές κατατάσσονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή εγγράφονται για την 

παρακολούθηση ενός σχολικού έτους και στ) την τήρηση αρχείου για τις παρουσίες 

των μαθητών και του ωραρίου των εκπαιδευτικών, 

να  υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

(mail@attik.pde.sch.gr)  από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 10 

Ιουνίου 2022 (αποκλειστική προθεσμία), συμπληρωμένη  και υπογεγραμμένη  τη 

αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, τους τίτλους σπουδών των υποψηφίων, 

συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου τους που αποτελεί προσόν διορισμού και από 

όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των λοιπών τους προσόντων δικαιολογητικά.  

Προς απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση  επικαιροποιημένου 

Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (για τους μονίμους εκπαιδευτικούς) ή 

πρόσφατων βεβαιώσεων από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (για 

αναπληρωτές ή ωρομισθίους). 

Τα κριτήρια επιλογής για τον υπεύθυνο του Τμήματος, είναι τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2  του άρθρου 6 της με αριθμ. 176667/ΓΔ4/2016 Υ.Α. του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 

181896/ΓΔ4/2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Φ.Ε.Κ. 3812 Β/2017), τα οποία αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ. Υπενθυμίζεται, ότι 

ο Υπεύθυνος τμήματος δύναται να ασκεί εκπαιδευτικά καθήκοντα. 

 

mailto:mail@attik.pde.sch.gr


 

7 

 

Για τους τίτλους Γλωσσομάθειας και τον τρόπο απόδειξης οράτε Παράρτημα ΙV 

και για τη γνώση χειρισμού Η/Υ απαιτείται Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. 

πιστοποίηση 1 ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το  V της 

Προκήρυξης. 

      Επισημαίνεται ότι τα Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα 

Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.  μπορεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη 

σειρά προτεραιότητας: α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή απόσπαση, β) από 

μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που 

υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και δεν 

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 

ωραρίου αυτού, γ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή 

απασχόληση και δ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. 

Διευκρινίζεται  ότι α) Η τριετής απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των 

τριών (3) ετών για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία ή με αίτηση του 

εκπαιδευτικού, β) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διατίθενται οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση 

ωραρίου. γ) Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς 

που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 

4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με τα υπό (β) πρόσθετα προσόντα τα 

τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ στελεχώνονται «επικουρικώς» από 

υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

της με αριθμ. 176667/ΓΔ4/2016 Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 3412 Β/2016), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
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181896/ΓΔ4/2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Φ.Ε.Κ. 3812 Β/2017), τα οποία αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

 

        Η πενταμελής επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 

4368/2016, θα διενεργήσει τη συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών, θα 

επιλέξει το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα συντάξει το σχετικό πρακτικό στο οποίο 

περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την 

επιλογή κρίση. Εν συνεχεία, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής θα κυρώσει το σχετικό αξιολογικό πίνακα των 

υποψηφίων. 

Επισημαίνεται στους υποψηφίους: 

      - Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 

το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).  

      -Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα, θα πρέπει να έχουν μεταφραστεί από 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο 

όργανο και να συνυποβάλλονται μαζί με τη μετάφραση (οράτε σχετικά Παράρτημα 

IΙΙ). 

- Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του 

υποψηφίου.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Τα κατατεθειμένα 

δικαιολογητικά πρέπει να είναι αριθμημένα. 

- Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά α) 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση. 

- Οι ανακοινώσεις που αφορούν  κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας (π.χ. 

γνωστοποίηση πινάκων, χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων κ.λπ) θα γίνεται 

αποκλειστικώς μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Συνεπώς οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα pdeattikis.gr. 

 

http://attik.pde.sch.gr/
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

                                     

                                                                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
                                                           Δρ. Γεώργιος Κόσυβας 
 
 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
1.- Υ.ΠΑΙ.Θ., Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Τμήμα Α΄. 
2.- Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 
3.- Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
4.- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, 
ΣΧΟΛΕΙΟ 18 ΑΝΩ 
 
Συνημμένα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Έντυπο αίτησης υποψηφίου για διδασκαλία. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:    Κριτήρια επιλογής Υπευθύνου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Τίτλοι γλωσσομάθειας- τρόπος απόδειξης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών – τρόπος απόδειξης.
  

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.  

(η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) 

Προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής 

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………   ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …………………………………   ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ …………………………………. 

ΑΔΤ …………………………………………………….  Α.Μ.………… (για μόνιμους εκπαιδευτικούς) 
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Α.Φ.Μ. ………………………………………………..   ΔΟΥ ………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………………………  ΠΟΛΗ……………………………..Τ.Κ. …………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ …………………………………………  (ΚΙΝΗΤΟ) ………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………..  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ……………………………………………………………………………………………….. 

ΚΛΑΔΟΣ: …………………………………………... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:……………………………………………………………………………….       

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ : ……………………………………………………………………… 

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΟΡΙΣΤΩ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ:  

1. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΡΙΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ □ 

2. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ □ 
3. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ □ 
4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ □ 

5. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.  □  

              ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ ………….. 
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➢ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΩ ΟΚΤΑΕΤΗ (8) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  □  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΑΘΗΝΑ, ……/……/……. 

       (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κριτήρια επιλογής για τον Υπεύθυνο τμήματος ορίζονται και βαθμολογούνται ως εξής 

 

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 32 

  

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

20 

 

1.1.α. Διδακτορικό 

  

9 

1.1 .β. Μεταπτυχιακό 

  

6 

1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς 

φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι) 

  

5 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις 

Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το 

μέγιστο αριθμό μορίων. 
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• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια 

λιγότερο. 

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον το 

μεταπτυχιακό ανήκει στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.) 

 

12 

 

1.2.α. Σε θέματα Σχολείου 18 ΑΝΩ (0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό 

μορίων 4) 

  

4 

1.2.β. Στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής 

επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σχολείου 18 

ΑΝΩ) (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 

  

4 

1.2.γ. Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο 

αριθμό μορίων 4) 

  

4 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος 

άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά 

καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 

του Ν. 4186/2013) 

15 

  

2.1. Στο Σχολείο 18 ΑΝΩ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 

  

7 

2.2. Στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (εκτός Σχολείου 18 ΑΝΩ) (0,25 

μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 

  

4 

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση 

(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 

  

4 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3.1. Στα τμήματα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α. ως εκπαιδευτικά υπεύθυνος (2 

μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8) ή σε εκπαιδευτικές δομές για 

την εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων σε θέση ευθύνης (2 μόρια ανά σχολικό 

έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 

14 

  

3.1. Στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α. ως εκπαιδευτικά 

υπεύθυνος (2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8) ή σε 

  

8 
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εκπαιδευτικές δομές για την εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων σε θέση 

ευθύνης (2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 

3.2. Στην τυπική εκπαίδευση ως Διευθυντής 

(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 

  

6 

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία 

δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο. 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 6 

  

4.1.1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

2 

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 

  

1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 

  

1,5 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 

  

2 

4.2.2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

1 

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 

  

0,5 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 

  

0,75 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 

  

1 

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη 

γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του Ν. 3848/2010) 

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 

 

3 

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή 

πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  

3 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ 19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του Ν. 4327/2015) 

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 

  

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 3848/2010 και τις σχετικές 

εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. 

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου 

όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί 

κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης Β) την παρουσίαση 

του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε 



 

14 

 

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία: 

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά 

(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, 

οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την 

ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών 

σχετική με την εκπαίδευση. 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250/2014, άρθ. 1, ΦΕΚ 

74/26.3.2014/τ.Α΄) 

 

Όταν έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή: 

α) 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. 

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

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται 

από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά: 

o σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και  

o 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 Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από 

αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

Όταν έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές: 
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1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 

προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

2.  Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται: 

o από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών  ή  

o την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα  ή  

o από δικηγόρο ή  

o από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.  

Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 

Φ.Ε.Κ.208/27.9.2013/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. 

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. 

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της 

ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, 

υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 

οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται 

από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των 

θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των  αιτήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

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

• με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003  ή 

• με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN, ή 

• με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή 

αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 

εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 

οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 

χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 

φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι 

αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης 

της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην 

οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, 

από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του 

Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας: 

• Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 

ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230. 
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• Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του 

Cambridge ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί έως και 19-11-2019). 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 200-210. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210. 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. 

• ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English του 

Πανεπιστημίου Michigan (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge 

Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language assessment). 

• London Tests of English level 5 - Proficient Communication του Edexcel, ή 

Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - του 

Edexcel ή Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

• ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του 

Trinity College London.  

• City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening) - Mastery - και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International 

(Spoken) - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 

άριστης γνώσης), ή City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - 

και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Mastery - 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).  

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή Pearson 

EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή Pearson LCCI level 3 

Certificate in ESOL International (CEFR C2).  

• Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό “Distinction” ή “Credit”).  

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

Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).  

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

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

C2).  

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – 

CELP): CEF C2.  

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

Level (Gatehouse Awards).  

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
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• •AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  

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

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

• C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, 

writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL 

International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της άριστης γνώσης). 

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής 
τρόπους: 

• πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 

Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 

αλλοδαπής, 

• πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, 

• κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, 

• απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 

ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης 

ισοτιμίας. 

 

 

Σημείωση: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να 
αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:  

• βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το 

συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα 

από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή 
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•  βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην 

Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό 

σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 

γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας: 

• Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge. 

•  Bulats English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του 

Cambridge. 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 

Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.  

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  

• London Tests of English Level 4 -Advanced Communication - του Edexcel ή  

Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication - του Edexcel ή 
Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 

• Certificate in Integrated Skills in English ISE III του Trinity College London. 

• City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening) - Expert - και City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International 

(spoken) - Expert - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 

καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert - και 

City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Expert - 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University 

(Manchester, ΝΗ-USA) και της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως.  

• Τest of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 

900 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.  

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή Pearson EDI 

level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή Pearson LCCI level 2 Certificate in 

ESOL International (CEFR C1). 

• Pearson LCCI EFB Level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

• Pearson LCCI EFB  Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

“Distinction” ή “Credit”).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 

equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009). 

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

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

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

(Gatehouse Awards).  

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

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  

• Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 

99 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA). 

• Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του Cambridge Michigan 

Language Assessments (CaMLA).  

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

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

• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, 

Writing) (Expert C1) και C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International 

(Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 

καλής γνώσης). 

ΕΠΙΣΗΣ η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. 

 

Σημείωση: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω προκειμένου να 
αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:  

• βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την 
αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή 

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

 

 

Καλή γνώση (Β2) αγγλικής γλώσσας: 

• First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.  

• Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του 

Cambridge. 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 

Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.  
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• Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).  

• (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του 

Πανεπιστημίου Michigan.  

• London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του 

Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate 

Communication - του Edexcel, ή Edexcel Level I Certificate in ESOL 

International (CEF B2). 

• Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. 

• City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening)-Communicator - και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL 

International (spoken) -Communicator - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL - 

Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - 

Communicator - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 

γνώσης).  

• Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 

έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.  

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson 

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

Certificate in ESOL International (CEFR B2).  

• Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

• Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό “Distinction” ή “Credit”).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European 

Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).  

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

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

B2).  

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU 

– CELC): CEF B2.  

• Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).  

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

Level (Gatehouse Awards).  

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

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  

• Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 

έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.  
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• Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge 

Michigan Language Assessments.  

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

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

• Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, 

Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL 

International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 

για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 

  

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με: 

• κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  

• απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι 

σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το 

επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω 

βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την 

έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

 

Σημείωση: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να 
αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:  

• βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την 
αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή 

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

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 

αποδεικνύεται, ως εξής: 
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Άριστη γνώση (Γ2/C2) γαλλικής γλώσσας 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.  

• Δίπλωμα Alliance Française.   

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – Οption Lettres ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο 

Παιδείας - CIEP.  

• Diplôme de Langue et Littérature Françaises (Sorbonne II) [Μέχρι το 1999 ο 

τίτλος του διπλώματος ήταν : Diplôme d’Etudes Françaises (Sorbonne II) 

Paris-Sorbonne Université]. 

• Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (Sorbonne 3eme Degré) Paris-

Sorbonne Université. 

• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο C2. 

• Certificat V.B.L.T. Niveau Professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής 
τρόπους: 

• Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 

• Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής. 

• Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης 
ισοτιμίας. 

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν 
αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα 
(Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του 
πιστοποιητικού. 

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) γαλλικής γλώσσας  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.  

• Diplôme d’ ‘Etudes Supérieures (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος.  
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• DELF 2nd Degré (Unites A5 et A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας - 

CIEP.  

• Certificat Pratique DE Langue Française (Sorbonne I) ή (Paris-Sorbonne C1) 

Paris-Sorbonne Université.  

• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Département de Français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο C1 

• Certificat V.B.L.T. Niveau Opérationnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.   

 

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν 
αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα 
(Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του 
πιστοποιητικού. 

Καλή γνώση (Β2) γαλλικής γλώσσας  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. 

• DELF 1er Degré (Unités A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 

- CIEP.  

• Certificat de Langue Française (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος.  

• Certificat de Langue Française - Sorbonne B2 Paris-Sorbonne Université. 

• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο Β2. 

• Certificat V.B.L.T. Niveau Social  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με: 

• απολυτήριο, ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι 

σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το 

επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω 

βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά  την 

έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 
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Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν 

αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

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

 

Άριστη γνώση (Γ2/C2) γερμανικής γλώσσας 

• Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 . 

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, 

Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.  

• Πιστοποιητικό  Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),του  

Πανεπιστημίου   Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe 

(μέχρι 31-12-2011).  

•  Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του 

Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).  

• Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).  

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2 (Ενότητες: Lesen, Hören, 

Schreiben, Sprechen).  

• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

• Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 

Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 

αλλοδαπής. 

•Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής. 

•Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 

ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 



 

26 

 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης 

ισοτιμίας. 

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) γερμανικής γλώσσας  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. 

•  Goethe – Zertifikat C1 του Ινστιτούτου Goethe.  

•  Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.  

•  Prufung Wirtschaftsdeutsch (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.  

•  Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 

31/12/2014). Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat 

C1.  

•  Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

Καλή γνώση (Β2) γερμανικής γλώσσα 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 . 

•  Goethe – Zertifikat B2 του Ινστιτούτου Goethe. 

• Zertifikat Deutsch fur Den Beruf (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.  

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 

31/12/2014). Από 1/1/2015 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat 

Β2.  

• Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με: 

• απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι 

σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η 

οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον 
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Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης 

ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

Προσοχή: Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Σημειώσεις:  

• Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι 
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται 
στην ίδια γλώσσα. 

• Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης 
γλώσσας. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να 
αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα 
προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης 
γλώσσας. 

• Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου 
επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας. 

 

 

Σημείωση: Για άλλες γλώσσες πλην των ανωτέρω ακολουθούνται τα σχετικά 

παραρτήματα του ΑΣΕΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 

α) επεξεργασία κειμένων  

β) υπολογιστικών φύλλων και  

γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

 

- Με Πιστοποιητικό Πληροφορικής  ή γνώσης χειρισμού ΗΥ που εκδίδονται 

από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από:  

 

• τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή 

•  έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον ΟΕΕΚ.  

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία 
πιστοποίησης: 

1.ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)         

ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ). 

2.Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006). 

3.Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ 
Ε.Ε.)  (22.2.2006). 

4.ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT 
Hellas Α.Ε.). 

5.ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006). 

6.ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) 
(17.5.2006). 

7.I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  (14.9.2007).  
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8.ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 
TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της 
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ)  

ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ 
περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ). 

9.DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009). 

10.GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014). 

11.UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015). 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς, είναι τα εξής: 

1.ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
ECDL Core Certificate 
ECDL Start Certificate 
ECDL Progress Certificate 
ECDL Profile Certificate 

2.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 

3.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 

4.ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 

5.ΚΕΥ-CERT 
Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 

6.ACTA Α.Ε. 
Certified Computer User (CCU) 

7. I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
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Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core  

8.ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ 
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 

Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας 
τίτλου) 
Infocert  Unities  

9.DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Basic Office  
Business Office  

10.GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << 
GLOBAL CERT>> 

Global Intermediate  
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 

11.UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Unicert Primary 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις 
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά 
τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, 
είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που 
διορίζεται.  

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν 
γίνονται  δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους 
παραπάνω φορείς (1 έως 4) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία: 

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

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

3.IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  
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4.BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas 
Α.Ε.). 

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

 

Σημείωση: Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που 
εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον 
καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από 
φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας  

 

 

- Με τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η.Υ. 

τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτοί 

αναφέρονται κατωτέρω: 

 

1.    Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

1.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

• Πληροφορικής    

• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    

• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    

• Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     

• Επιστήμης Υπολογιστών  

• Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    

• Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων    

• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων    

• Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   

• Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   

• Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 

 •Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική  

• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 

• Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  

• Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων  

• Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

1.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

• Πληροφορικής  

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων    

• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  

• Βιομηχανικής Πληροφορικής  

• Πληροφορικής και Επικοινωνιών    

• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  

• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   

• Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  

• Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    

• Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  

• Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

• Διαχείρισης  Πληροφοριών   

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

2. Μεταδευτεροβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

• Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα 
Πληροφορικής, ή  

• Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :  

i. Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 

ii. Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών    Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 

• Απολυτήριος τίτλος :  

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή  

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
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Με τίτλους σπουδών από αναλυτική βαθμολογία: 

Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής 

ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον 

μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε 

Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 

διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.  

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή 

βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν 

επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία 

μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της 

Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας 

από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν 

και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι 

εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι 

σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και 

όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της 

προκηρυσσόμενης. 

Πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής: 

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ 

που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι 

συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της 

αντιστοίχισης τους. 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο Π∆Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
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