
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Αριθ. Π8ΓΕΝ/Π9ΓΕΝ-57588 
Προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων 

των κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών και  Διοικη-

τικών Γραμματέων με μετάταξη υπαλλήλων των 

κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελη-

τών του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Ορ-
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α' 117), όπως 
τροποποιηθέν ισχύει.

2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Την υπ' αριθμ. Π8ΓΕΝ/Π9ΓΕΝ-48164/26.09.2017 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός δια-
δικασιών για τη μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Επι-
μελητών στους κλάδους Διοικητικών Γραμματέων και 
Πτυχιούχων Διοικητικών και του κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών του 
Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β' 3461).

5. Την, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, συ-
γκρότηση της Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 
«Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών"» (Α' 117), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

6. Την υπ' αριθμ. 57286/06.11.2017 εισήγηση της ΣΤ' 
Γενικής Διευθύντριας από την οποία προκύπτει ότι, από 
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, η οποία διαμορφώνεται κατ' έτος ως εξής: Για το 
2017: 36.619,85 ευρώ περίπου. Για το έτος 2018 και επό-

μενα: 439.222,20 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη θα 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09-110, ΚΑΕ 0211, 0293, 
0292 και 0294) και θα είναι εντός των ορίων που έχουν 
τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής αποφασίζουμε:

Α. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με μετάταξη

Προκηρύσσεται η πλήρωση με μετάταξη δεκαέξι (16) 

κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Πτυχιούχων 

Διοικητικών και τριανταπέντε (35) κενών οργανι-

κών θέσεων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 
«Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών"» (Α' 117), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων των 
κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του 
Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους και επι-
τυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία.

Η γραπτή δοκιμασία θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στο 
αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώτης οδός Ακαδημίας 1, με ημε-
ρομηνία έναρξης την 18η Δεκεμβρίου 2017.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής - Αίτηση - 

Προθεσμία - Δικαιολογητικά

Στη γραπτή δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο 
των Πτυχιούχων Διοικητικών γίνονται δεκτοί υπάλληλοι 
των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών 
του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι απέκτησαν, μετά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, Πτυχίο 
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλο-
δαπής ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει 
όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό και διαθέτουν 
τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007).

Υπάλληλοι του κλάδου Επιμελητών του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών μπορούν να συμμετάσχουν σε γραπτή 
δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο των Διοικητι-
κών Γραμματέων, εφόσον διαθέτουν τα Ειδικά Προσό-
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ντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
(ν.3566/2007).

Υποψήφιοι προερχόμενοι από των κλάδο των Επιμελητών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τις προς πλήρωση 
θέσεις και των δύο κλάδων, εφόσον συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προς τη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης αίτηση 
συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας (ήτοι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης θεωρείται η 27η Νοεμβρίου 2017). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική) στην 
οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος. Επίσης πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

α) i. Για τους υποψηφίους προς μετάταξη στον κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών: 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμέ-

νο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης (όπου απαιτείται, βλ. 
Παράρτημα Κεφ. Α' 2). 

ii. Για τους υποψηφίους προς μετάταξη στον κλάδο των Διοικητικών Γραμματέων: 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης (όπου απαιτείται, βλ. Παράρτημα 
Κεφ. Α' 1). 

β) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Παράρτημα (Κεφ. Β' 1-6), προκειμένου να υπολογισθεί η προβλεπόμενη προσαύξηση βαθμού.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 
γλώσσα.

Γ. Διαδικασία - Γραπτή δοκιμασία - Λοιπά Θέματα

Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται υπό την εποπτεία της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού, από την Ειδική Επιτροπή 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση της ανωτέρω επιτροπής θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων 
της γραπτής δοκιμασίας των εξεταζομένων.

Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή 
γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσε-
ως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση 
ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων είναι: 
Ελληνική γλώσσα
α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος (εντός 90 λεπτών), 
β) Συνοπτική απόδοση (περίληψη) κειμένου έως 2 σελίδες σε εξήντα (60) έως εκατό (100) λέξεις (εντός 90 λεπτών).
Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα (κατόπιν επιλογής του υποψηφίου)
α) Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος (εντός 90 λεπτών).
β) Μετάφραση δέκα τουλάχιστον στίχων από την αγγλική/γαλλική γλώσσα στην ελληνική.
γ) Μετάφραση δέκα τουλάχιστον στίχων από την ελληνική στην αγγλική/γαλλική.
Για τα μέρη β) και γ) δίνεται στους υποψηφίους συνολικά χρόνος ανάπτυξης ενενήντα (90) λεπτών.
Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
α) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.
β) Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου
γ) Αρχειοθέτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη στον κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών, πέραν της εξέτασης στα μαθήματα 

Ελληνικής και Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας όπως περιγράφονται ανωτέρω, εξετάζονται επιπλέον και στα ακόλουθα 
μαθήματα:

Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
Πολίτευμα. Οργανωτικές βάσεις του Πολιτεύματος. Πηγές του δικαίου. Ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Όργανα 

του Κράτους. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Οι κανόνες του δικαίου εν γένει. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Αντιπροσώπευση και Πληρεξουσιότητα. Δικαιοπραξίες. Βασικοί θεσμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
σε σαράντα (40) ερωτήσεις σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) λεπτών.

Στοιxεία Οικονομίας και Δημόσιου Λογιστικού
Βασικές οικονομικές έννοιες. Προσδιορισμός τιμών. Μορφές αγοράς. Συνολική ζήτηση. Συνολική προσφορά. 

Προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος. Οικονομική ανάπτυξη. Δημόσια Οικονομικά. Δημόσια Έσοδα. Δημόσια Έξοδα. 
Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
σε σαράντα (40) ερωτήσεις σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) λεπτών.
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Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
α) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων.
β) Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου
γ) Υπολογιστικά φύλλα.
δ) Υπηρεσίες διαδικτύου (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ε) Επαρκή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Δ. Βαθμολογία - Λοιπά Θέματα

Η κλίμακα βαθμολογίας των μαθημάτων καθορίζεται στην ΑΠΦ. Π8ΓΕΝ/Π9ΓΕΝ/ΑΣ 48164/26.09.2017 απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών περί καθορισμού διαδικασιών μετάταξης (ΦΕΚ Β' 3461).

Οι υποψήφιοι μπορούν να μεταταχθούν σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας εφόσον συγκεντρώσουν συνολικό 
μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον πέντε (5). Προκειμένου να διαπιστωθεί η πολύ καλή γνώση 
αγγλικών ή γαλλικών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία περιλαμβάνονται στα οριζόμενα ειδικά προσό-
ντα διορισμού των άρθρων 120 και 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.3566/2007), οι υποψήφιοι 
πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πέντε (5) και στην ειδικότερη γραπτή δοκιμασία 
της ξένης γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων προκύπτει από το 
άθροισμα των βαθμών ανά μάθημα, αφού υπολογισθεί τυχόν προσαύξηση λόγω πιστοποιημένης πολύ καλής 
γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση καθορισμού διαδικασιών για τη 
μετάταξη. Τα αποτελέσματα τις γραπτής δοκιμασίας ανακοινώνονται δημόσια. Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις προς 
πλήρωση θέσεις βάσει σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται με κλήρωση 
παρουσία των ενδιαφερομένων.

Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται στον κλάδο υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOTZIAΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α' Κεφάλαιο

1. Για το απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας 
σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Για τους αποφοίτους των ΙEΚ, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο 
μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που 
εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως 
και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) τ.ΑΣΕΠ 14/30.12.2016 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 495 ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει 
ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των 
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. 
Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο 
αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς 
αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 
αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα,
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β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση 
για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

2. Για το πτυχίο Πανεπιστημίου η Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου. 
Σε περίπτωση που ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 
αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δυο δεκαδικά 
ψηφία. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθ-
μολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτι-
μία και αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα 
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε. απαιτείται 
ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, 
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο-
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την 
αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 
του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει 
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/
ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 
(Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση 
A4/5226/1987 (Β΄ 613).

Β΄ Κεφάλαιο

1. Για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας:

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 
1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001...» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Α΄)», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή

γ) 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 οικείος χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και 
να χορηγούν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίη-
σης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην 
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Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικό 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, βε-
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examina-

tions Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH TOU Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENG-

LISH 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 Certifi cate in ESOL 
International (CEF 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.
• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• 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 Examina-

tions 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 Exami-

nations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 - ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENG-

LISH 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, NH-USA) 
και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCA-
TIONAL 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).

• 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").
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• 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)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• 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 ASSESS-

MENTS (CaMLA)
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομά-
θειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) 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.

2. Για τη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας:

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

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANÇAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISES (SORBONNE ΙΙ) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D' ETUDES FRANÇAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D' ETUDES FRANÇAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 149/2003.

• DIPLOME D' 'ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES Α5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 

français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL 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.
3. Για τη γνώση της Γερμανικής Γλώσσας:

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

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• Goethe-Zertifi kat C2: Gro.es Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 

του Ινστιτούτου Goethe.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο-
νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστι-
τούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).
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• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MTTTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
4. Για τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:

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

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA Ε CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA Ε CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.LI.D.A. D (έως το 2003) 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 

από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
5. Για τη γνώση της Ισπανικής Γλώσσας:

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

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
6. Για τη γνώση της Ρωσικής Γλώσσας:

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

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φι-
λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελ-
λάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
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ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολο-
γικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα 
το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομο-
σπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της 
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστη-
μίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελ-

ληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(ίν) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 

μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσ-

σομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ.186 
Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α" του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α').

Οι υπό στοιχείο α(ίν) και β 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 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:

α) 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.

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

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο 
από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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