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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΔΣ/2021) 
για την επιλογή Διοικητή και μη εκτελεστικού Προέδρου  

στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197),  
β) Του Του ν.4765/2021«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. » ( ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021)  
γ) Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως ισχύει, 
δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 
ε) Του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54), όπως 
ισχύει. 
στ) Του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄47). 
ζ) Του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-
15), ως ισχύει.  
η)Του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄17)., όπως ισχύει  
θ) Των άρθρων 68-70 του Ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019). 
ι)Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020). 
ια) των άρθρων τριακοστού τετάρτου και τριακοστού πέμπτου του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β 
του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ.204/τ.Α’/2020) «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης 
της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 
ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», 
που  εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και  του Ωνάσειου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
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του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες διατάξεις. » με τα 
οποία τροποποιούνται τα άρ.10 και 21 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ.31/τ.Α’/2011) (Α΄204). 
ιβ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα» (Α΄39), όπως ισχύει. 
ιγ) Του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005, Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98) 
ιδ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145). 
ιε) Των π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119) και 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄121). 
2. Τα  με αρ. πρωτ. 23575/11.11.20 και 211/7/1/21 έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η 

πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.  
3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 997/18.7.2003/τ. Β΄). 
4. Την με αρ. πρωτ.: Γ4β/Γ.Π.οίκ.:68258/23-10-2020 Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (ΦΕΚ.888/τ.ΥΟΔΔ/23-10- 2020, ΑΔΑ: ΩΤΕΒ465ΦΥΟ-ΚΘ4) «Διορισμός 
προσωρινής Διοικήτριας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  
(ΕΟΠΥΥ)»  

5. Την με αριθ. 6/2021 Απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (ΑΔΑ: 6ΩΑ16Η6-0ΓΛ) με θέμα «Ορισμός 
μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου»  

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ  
7. Τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας του Διοικητή και του μη     

Εκτελεστικού Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα 
πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

8. Το  έγγραφο με αρ. πρωτ.Γ4β/Γ.Π5164/1.2.2021 με το οποίο βεβαιώνεται η 
συμφωνία του φορέα με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης.  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά η δαπάνη θα προκύψει κατόπιν 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων.  

   
Απευθύνουμε  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και μη 
εκτελεστικού Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ  
 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 
Οργανισμός), αποτελεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας. 
 
1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες {άρθρο 21 του ν.3918/2011 (Α΄31), ως 
ισχύει}:  
α. Διοικεί τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισής του 
και διασφαλίζει την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του. 
β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. 
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται στο 
Δ.Σ. τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υλοποίησή του. 
δ. Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. πάσης φύσεως 
συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα. 
ε. Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες των οργανικών 
μονάδων του ΕΟΠΥΥ. 
στ. Αποφασίζει για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, 
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης. 
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ζ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία του 
Οργανισμού, μετά από πρόταση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή 
Διεύθυνσης, και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.. Ο Οργανισμός του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, τον συνολικό 
αριθμό των οργανικών θέσεων και την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες, τον τρόπο επιλογής των 
διευθυντικών στελεχών και τα περιγράμματα εργασίας τους. 
η. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, τα ερωτήματα προς το 
γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΥΥ, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 
θ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη του ΕΟΠΥΥ ή και 
ιδιώτες για τη διαχείριση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. 
ι. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε αποστολές εντός και εκτός 
Ελλάδος, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του οργανισμού ή για προγράμματα 
εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης. 
ια. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για 
δαπάνες που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκδηλώσεις, συμμετοχή σε 
διεθνείς οργανισμούς, συνδρομή και συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και 
περιοδικά και έξοδα φιλοξενίας ξένων αποστολών. 
Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει σε προϊσταμένους των οργανικών 
του μονάδων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή το δικαίωμα να 
υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή Διοικητή”. Ο Διοικητής είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
2. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, προΐσταται των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ,  
διευθύνει τις εργασίες της και  ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες {άρθρο 22Α του 
ν.3918/2011 (Α΄31), ως ισχύει}:  
α) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας, 
β) εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας και τις βασικές θεματικές της ετήσιας έκθεσης 
για τη διαπίστωση ελλείψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ προς την Επιτροπή 
Ελέγχου και Διαφάνειας, 
γ) ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ. 
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τις προς πλήρωση θέσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι 
υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα όπως αυτός 
ορίζεται κατά το άρθρο 14 του ν.4270/2014. Επίσης έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης υποψηφιότητας, και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, για τις ανωτέρω 
θέσεις, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με 
τους  όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
 
ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στη διαδικασία του παρόντος δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δεν μπορούν να 
διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 

3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 69 του ν.4622/2019 (Α΄133), ήτοι να μην έχουν 

κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, :  
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α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ.1.α άρθρου 8 Ν. 3528/2007). 
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ 
άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ.1.γ άρθρου 8 Ν. 3528/2007). 
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 Ν. 3528/2007). 
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 
Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 
της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία 
από την απόλυση (άρθρο 9 Ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του ως άνω 
κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, 
το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια 
υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής 
Ελληνικού Δημοσίου. 
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το 
άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της 
ποινής. 
Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
(άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του Ν. 4440/2016). 
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται 
στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες 
πολίτες.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 
 
 
Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ αναγράφονται για κάθε θέση ο φορέας/υπουργείο, 
η έδρα/περιφερειακή ενότητα, η ονομασία των θέσεων, ο κωδικός της θέσης,  οι 
αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τον κωδικό τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 
(με τους κωδικούς τους) και ο αριθμός των θέσεων  
.  
Στην «ΑΙΤΗΣΗ -» (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι 
κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των απαιτούμενων πρόσθετων 
προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται  μηχανογραφικά.  
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -ΕΟΠYΥ 
(Π.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Διοικητής 101  
201 001,002 

1 

2. Μη Εκτελεστικός 
Πρόεδρος 

102 1 

 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ) 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της πρόσκλησης  αυτής ο ενδιαφερόμενος πρέπει 
να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, ως κατωτέρω.  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

Πτυχίο  Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως 
ειδικότητας 
 

201 101,102 

 
 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  
Για τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.  
Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, 
όπως αναφέρονται παρακάτω.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 
 

ΚΩΔ. 001 Πολύ καλή γνώση μιας ξένης 
γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε 
 

ΚΩΔ. 002 Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή 
εμπειρία στον δημόσιο ή τον 
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ιδιωτικό τομέα σε διοικητικά και 
οικονομικά θέματα. 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα , όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της 
παρούσας, πρέπει:  
 
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο 
ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η 
ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ -» συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι 
αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται 
μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία 
τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που 
αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν.  
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών 
συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 9 
Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.  
 
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση 
αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. 
Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. 
 
ΙΙ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας) τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του 
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 
κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του 
ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.  
2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την πρόσκληση δικαιολογητικά, 
πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) . Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος 
τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.  
 
 
Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα προσόντα που επικαλείται στην αίτησή του και 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στον οικείο πίνακα, διαγράφεται 
από αυτόν. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα και τα κριτήρια που αναγράφονται 
από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητάς του στη διαδικασία πλήρωσης των 

http://www.asep.gr/
ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1



7 

 

θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων.  
 
3. Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη 
διαδικασία επιλογής  από την αρμόδια Επιτροπή.  
Στο Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο μπορούν να αναγράψουν οποιοδήποτε 
πληροφοριακό στοιχείο θεωρούν χρήσιμο να λάβει υπόψη της η Επιτροπή 
εκτιμώντας την προσωπικότητά τους στο στάδιο της συνέντευξης, εφόσον κληθούν. 
Tα στοιχεία που θα  σημειώσουν στο Βιογραφικό σημείωμα πρέπει να μπορούν, 
εφόσον τους ζητηθεί,  να τα αποδείξουν {ενδεικτικά: άλλες ξένες γλώσσες, 
επιμόρφωση, σεμινάρια, δεξιότητες πληροφορικής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
κατά την κρίση του υποψηφίου γνώση ή δεξιότητα. Για ειδικές δραστηριότητες, όπως 
συγγραφικό έργο, παρουσιάσεις/εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εκπροσώπηση 
σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας, να αναγράφεται αντίστοιχα, το βιβλίο 
ή το επιστημονικό περιοδικό/εκδοτικός οίκος, τόμος, έτος έκδοσης/δημοσίευσης και 
για τις δραστηριότητες που έχει εκδοθεί απόφαση ή ΦΕΚ ο  αριθμός τους.}. 
Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση της διαδικασίας να 
χρησιμοποιούν ως πρότυπο το  Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass). 
 
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) 
για την ακρίβεια των στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των 
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να 
περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών 
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.. 
Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης παρέχονται ειδικά κείμενα βοήθειας ανά 
πεδίο συμπλήρωσης, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών καθώς και 
παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 
 
Τονίζεται ότι ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης 
της ηλεκτρονικής Αίτησης και προς τούτο πρέπει να συμπληρώσει με ακρίβεια και 
πληρότητα τα πεδία αυτής που αντιστοιχούν στα προσόντα καθώς και στα 
βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κάθε υποψήφιος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαιτούμενα 
προσόντα, κατατάσσεται κατά κωδικό θέσης σε πίνακα κατάταξης κατά 
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το 
άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται 
στο άρθρο 21  του Ν. 4735/2020.   

 
 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 

ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Α) 
800 μόρια κατ’ ανώτατο 
όριο 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

1 
Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής  

150 μόρια 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

2 Διδακτορικός τίτλος σπουδών  350 μόρια  

3 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή Αποφοίτηση από 
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

250 μόρια 

4 

δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για 
τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την 
ΕΣΔΔΑ: 

100 μόρια  

   
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

5 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας  45 μόρια  
6 Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  45 μόρια 

   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 
800 μόρια κατ’ ανώτατο 
όριο 

7 
Προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εκτός 
αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης) 

2 μόρια για κάθε μήνα 
πραγματικής 
προϋπηρεσίας στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,  

8 Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης 

2,5 μόρια έως έξι (6) μόρια 
για κάθε μήνα 
πραγματικής εμπειρίας, 
αναλόγως της συνάφειας 
αυτής προς την προς 
πλήρωση θέση και το 
αντικείμενο του φορέα σε 
συνδυασμό με το επίπεδο 
της θέσης ευθύνης. 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Γ) 

Η συνέντευξη 
μοριοδοτείται κατ’ 
ανώτατο όριο με 800 
μόρια. 

9 Η προσωπικότητα έως 300 μόρια 

10 Η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης έως 500 μόρια 
   

 
 
 
(Α) Ως δεύτερο πτυχίο βαθμολογούμενο με 150 μόρια, θεωρείται μόνο τίτλος 
Α.Ε.Ι. για τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
Α΄) μοριοδοτείται. 
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του 
ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η πολύ 
καλή γνώση μίας μόνο ξένης γλώσσας της Ε.Ε δεν μοριοδοτείται καθόσον 
είναι προϋπόθεση συμμετοχής.  
 
(Β) Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα , ορίζεται ως 
δημόσιος τομέας το σύνολο των φορέων σύμφωνα με τον ν. 4270/2014. Οι 
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θέσεις ευθύνης στο δημόσιο τομέα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.)  ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26 Α`) ως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α`), ως ισχύει  
καθώς και στις οικείες ανά φορέα διατάξεις. Οι θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό 
τομέα ορίζονται από την Επιτροπή κατά αναλογία των θέσεων του δημόσιου 
τομέα. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, 
πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το 1/30 (ένα τριακοστό) των 
μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω Η μοριοδότηση της εμπειρίας 
εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 
 
 
(Γ) Σκοπός της δομημένης συνέντευξης, η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται 
ενδεικτικά από 30 έως 40 λεπτά, είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για 
την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση 
των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα 
που καταρτίζει το ΑΣΕΠ.  
Διαδικασίες συνεντεύξεων που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. ή στις οποίες 
συμμετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π. υπό την ιδιότητά τους αυτή δύναται να 
διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του 
υποψηφίου, με τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας της διαδικασίας. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 
προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει 
να τα υποβάλουν  με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία . 
 
Για την απόδειξη των περιλαμβανομένων στο Βιογραφικό τους Σημείωμα, οι 
υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά 
, προκειμένου εφόσον τους ζητηθεί να τα προσκομίσουν (ανεξάρτητα αν υπάρχουν 
ή όχι στον υπηρεσιακό τους φάκελο). Ενδεικτικά: πιστοποιητικά 
πληροφορικής, σεμιναρίων/επιμόρφωσης, βεβαιώσεις για ειδικές 
δραστηριότητες, όπως εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες 
εργασίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο  δικαιολογητικό κατά την κρίση του 
υποψηφίου για την απόδειξη γνώσης ή δεξιότητας).  
 
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) 
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.  
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση 
κτήσης από το Πανεπιστήμιο στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης του 
πτυχίου. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.  
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την 
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 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 ένταξή της στην Ε.Ε. 
απαιτείται ισοτιμία. 
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2. Διδακτορικός /Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από 
τους προσκομιζόμενους τίτλους.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΄Οσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου 
σπουδών  αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να 
προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της 
διδακτορικής διατριβής.  
 
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως 
του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και 
επίσημη μετάφρασή της.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις  που η ισοτιμία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και 
επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος. (N. 3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & π.δ. 50/2001, άρθρο 2 , 
παρ.1, με την επιφύλαξη του Ν. 4485/2017, άρθρο 46). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) της ημεδαπής, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής 
διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί 
υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2018 (ΦΕΚ 114 
Α΄), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης 
 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία 
των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν 
αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 
ι)το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή 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 

ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1



11 

 

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». 
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 
αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου. 
  
3.ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
 
Ως εμπειρία κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας νοείται η πραγματική 
εμπειρία του υποψηφίου που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Για τον 
υπολογισμό της κατά περίπτωση εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο 
υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία.  
 
1. Για την απόδειξη της εμπειρίας στο δημόσιο τομέα απαιτείται η προσκόμιση 
σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ή αντίστοιχης βεβαίωσης 
υπηρεσιακής κατάστασης από την Υπηρεσία τους, βάσει των στοιχείων του 
προσωπικού μητρώου του Υπαλλήλου. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε 
υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από το Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών Μεταβολών. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη 
δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου και δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών Μεταβολών δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν μοριοδοτείται. 
 
2. Για τους Υποψήφιους που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα , τα 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους 
και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
 Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:  
(i) Για τους μισθωτούς:  
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης.  
• Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς η χρονική 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και η τυχόν θέση ευθύνης.  
 
(ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:  
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού Φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης.  
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  
 
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:  
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω περιπτώσεις ο υποψήφιος 
προσκομίζει:  
(i) Όταν, κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους, η ασφάλιση των 
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 
υποχρεωτική:  
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 
χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και  
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική 
ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του 
ενδιαφερομένου.  
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(ii) Όταν, κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους, η ασφάλιση των 
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική:  
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 
χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.  
• Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή για τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν 
είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.  
(iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε Υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου 
Φορέα.  
(iv) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος 
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία.  
Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το 
αρμόδιο κατά νόμο Όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.  
 
3. Για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα , επαγγελματική εμπειρία εκτός 
δημοσίου τομέα η οποία τυχόν δεν έχει αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία δυνάμει των 
διατάξεων του ΠΔ 69/2016 (Α’ 127) μπορεί να αποδειχθεί με τα παραπάνω 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.  
 
4. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο/η υποψήφιος/α δύναται να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία θα 
προσκομίσει αυτό/αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση πριν το 
στάδιο της συνέντευξης, εφόσον κληθεί. 
 
5. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/2014, άρθρο 1, ΦΕΚ 
74/26.3.2014/τ.Α΄) 
Της ημεδαπής  
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 σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη 
θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από 
αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 
Της αλλοδαπής  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 
προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
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Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο.  
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. 
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
 
Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση , οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής μπορούν να 
επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου 
Υγείας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@moh.gov.gr 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
Διαδικασία Επιλογής 

 
Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4735/20 ,γίνεται από 
πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας 
ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και με τριετή θητεία. Η Επιτροπή 
αποτελείται από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, 
(β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους, (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (δ) τον Γενικό Γραμματέα 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (ε) τον 
Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  
 
Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής:    
 
(α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. 
(β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια επιλογής του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄. 
(γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (γα) 
αποκλειομένων λόγω έλλειψης των προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων 
αποκλεισμού και (γβ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας 
τους. 
Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα 
ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Η 
άσκηση της ενστάσεως γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου 
(www.asep.gr) και στη διαδρομή «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Είσοδο 
Μέλους->Επιλογή->ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή 
εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών 
ενστάσεων, καταρτίζονται και αναρτώνται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» 
αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους.  
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε 
βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο 
κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή 
μπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων. Η ειδοποίηση 
αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 
συνέντευξης. 
Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν 
της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. 
Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών 
επικρατέστερων υποψηφίων, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. 
Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων 
Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ 
των τριών υποψηφίων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

Διορισμός -Θητεία 
 

Ειδικά για τον ΕΟΠYΥ, σύμφωνα με το ν.4737/20, ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός 
Πρόεδρος επιλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Ο Διοικητής και ο μη 
εκτελεστικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
21 του ν.4735/2020 (Α΄ 197), μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προεπιλογής των άρθρων 20 επ. αυτού και της διαδικασίας ακρόασης, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής επί της πρότασης του 
Υπουργού Υγείας. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4735/2020 (Α΄ 197). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
 

Δημοσιότητα της Πρόσκλησης  
 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 
Μετά την ανάρτησή της, αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του 
Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα καθώς και στην ιστοσελίδα του 
εποπτεύοντος Υπουργείου . 
Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας 
πρόσκλησης . 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΟΠΥΥ ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΠΥY 
 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021  
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
 

    Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 
και μέτρια Β1) 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» (ΦΕΚ 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…….» (ΦΕΚ 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 πιστοποιητικά 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 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: 
 
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 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 
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- 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). 
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•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency 
(MSU – CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, 
C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: 
Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 
Certificate in ESOL International (Classic C2)  
 
•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) 
 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL 

International (CEFR C2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 
 
 
•LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in 
ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)  
 
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE 
ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-199 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου 
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
 .  
• 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 7 έως 8. 
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
  
• 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 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST 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) 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 
Level C1). 
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• 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) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) 
βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, 
Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan 
Language Assessment 
 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 
Certificate in ESOL International (Classic C1)  

 
• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, 
Reading, Writing) (Expert C1) και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in 
ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL 

International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in 
ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) 
 
 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-179 
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου 
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 

.  
• 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 5,5  έως 6,5. 
  
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE  VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-170 
 

  
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του 
Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge 
Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language 
Assessment.)  
 
• 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). 
 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του 
Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA) 
 
•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 
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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, 
Β2 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  ή  του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) 
βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, 
Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan 
Language Assessment 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 
Certificate in ESOL International (Classic B2)  

 
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, 
Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert  Level 1 
Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
  

ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1



22 

 

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL 
International (CEFR B2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate 
in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of 
English B2)  

 
 
 
 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή 
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH 
TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 140-159. 
 
• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 140-150. 

 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου 
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
 

.  

. 
    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από 

το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The 
British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 4  έως 5. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC 
PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   
EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE 
COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 
GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(ENTRY 3) (CEF B1) 
 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY 
COLLEGE LONDON .  
 

ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1



23 

 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS 
ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 
(ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη 
της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 
 
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 
βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET 
Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International 
(CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR B1) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 
Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 
Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common 
European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 
 
• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) 
(Council of Europe Level B1). 
 
• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  

 
• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, 
Β1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
 
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) 
(Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 
βαθμολογία από 67 έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) 
βαθμολογία από 120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή 
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ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, 
Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan 
Language Assessment 

 
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
 
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA 
Entry Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1) 

 
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 
(Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)  και Β1- LanguageCert Entry 
Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 
 
• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL 
International (Entry 3) (CEFR B1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Entry Level 
Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English B1) 
 
 
 
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 γλωσσομάθειας 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. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Αριστη 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 FRANCAISE.   
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• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό 
Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) 

[Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES 
FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

   
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME 

DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 

   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 
Vivantes (ISLV),        Departement de francais, 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.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
  
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο 
Παιδείας -CIEP. 
 
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή 
(Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 
 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 
Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 
Επίπεδο C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστημίου 
Γενεύης.   
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό 
Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 
1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
.  
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 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne 
Universite. 

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 
Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 
Επίπεδο Β2 
 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•  DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
 
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- 

SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite. 
 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 
Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 
Επίπεδο Β1 
  
•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της 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 . 

 
 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 
και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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-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) 
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• 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.   
 
 
 
 
(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 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. Από 1/1/2018 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου 
Γενεύης.  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 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. Από 1/1/2018 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
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 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 
του Ινστιτούτου  
  Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013). 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  
[(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] 
με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 
 
 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT 
DEUTSCH (μέχρι  31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητες: Lesen, Hören,    
Schreiben, Sprechen) 
 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  του Πανεπιστημίου της 
Γενεύης.  

 
 

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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 E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E 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.L.I.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. 
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• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 
• CERTIFICAΤO 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) . 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 
(CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου 
Γενεύης. 

  

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 
(CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
 
• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
  
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστημίου της 

Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  
 
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί 

από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) 
και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον 
οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία 
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 
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Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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).  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 
INTERMEDIO)- (DELE)  (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 
ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes 
εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Ισπανίας) 
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(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  
 
•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) 
(DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  
. 
•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes 
εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Ισπανίας)  

 
               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Αριστη 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  Φιλολογικού 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 Ομοσπονδιακών κρατικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού 
Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου 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  Φιλολογικού Τμήματος του 
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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 Ομοσπονδιακών κρατικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού 
Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου 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). 
  

 (γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού 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 Ομοσπονδιακών κρατικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού 
Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 
ΑΘΗΝΩΝ). 

  

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού 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). 
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• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού 
Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

 

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια 
Β1)  αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και 
χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από 
εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά 
έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου. 

 
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄) 
 
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και 

μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται ως εξής: 
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An-
Najah National University της Nablus» 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 
Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An-

Najah National University της Nablus» 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστημίου 
«An-Najah National University της Nablus» 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πανεπιστημίου 
«An-Najah National University της Nablus» 

 

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που 
εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά 
από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά 
έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄. 

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής 
γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα 
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Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 
ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 
7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄. 

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις 
γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται 
στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται 
μετάφρασή τους (άρθρο 58, ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/11.3.2020/τ.Α΄). Απαιτείται 
όμως για τους εν λόγω τίτλους επικύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄της παρούσας πρόσκλησης. 

 
 
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 , 
(iv) 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 ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο 
ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) 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 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. 
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Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης 
γλώσσας (π.δ 347/2003).  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.  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Για τις θέσεις της εν λόγω πρόσκλησης (1ΔΣ/2021) οι υποψήφιοι πρέπει να 
συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του 
διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής. 
 
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες > 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». 
 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή.  
 
Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  
 
Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», και στη συνέχεια 
εγγράφονται επιλέγοντας έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 
 

 Εγγραφή Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης 

συμπληρώνονται αυτόματα)  

ή 

 Εγγραφή Χρήστη μέσω φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας 
συμπληρώνονται από τους υποψήφιους) 

 
Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.  
 
Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Εγγραφή/Είσοδος Μέλους», χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία σύνδεσής τους ή «Συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet». 
 
Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων σύνδεσης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τη 
διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ξέχασα τον κωδικό μου». 
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρώσει ορθά τα 
πεδία "Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου", "Αριθμός Τηλεφώνου" και "Email", στα 
στοιχεία του Μητρώου τους, από τη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
> Μητρώο», προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία. 
 
Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών 
 
Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών οι υποψήφιοι απαιτείται 
να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: 
 

 Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ 
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 Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου (από τη διαδρομή: 
Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο) τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Σε περίπτωση που κάποιο 
προσόν/κριτήριο/ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του 
Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο», όπως φωτοαντίγραφο 
ατομικού δελτίου ταυτότητας, το Βιογραφικό σημείωμα κλπ.  
Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, 
ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία 
μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους 
έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται 
ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι 
υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της 
μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν. 

 

 Από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση», να 
δημιουργήσουν ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση». 

 

 Να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της 
ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (τριτοβάθμιες και 
μεταπτυχιακές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική απασχόληση 
κλπ) και να τα επικαλεστούν από το μητρώο τους 

 Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους 
εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη 
επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις 
αναγκαίες διορθώσεις στο Μητρώο, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην 
ηλεκτρονική τους αίτηση. 

 
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας 
«Οριστικοποίηση». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία 
υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζονται στον Κατάλογο 
ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. 
 
Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 
αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση ή/και στα σχετικά με την πρόσκληση 
Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να 
επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα 
Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν 
ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να 
επεξεργαστούν (να διορθώσουν/ συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου 
«Οριστικοποίηση». 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, εμπειρία κλπ) αποτελεί και 
απαραίτητο πρόσθετο προσόν που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να 
συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της πρόσκλησης για τις οποίες 
απαιτούνται τα προσόντα αυτά (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τα συγκεκριμένα 
προσόντα στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά. 
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Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση 
των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών. 
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον «Οδηγό 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά οδηγίες.  
 
Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί 
πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι 
σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι επιβεβαιώνει την ακύρωση 
της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω πρόσκληση 1ΔΣ/2021 στην 
ταχυδρομική διεύθυνση [Α.Σ.Ε.Π. Προκήρυξη 1ΔΣ/2021 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 
11510]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΟΠΥΥ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, είναι το ανώτατο μονομελές εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, διευθύνει 

το έργο του και λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργιά του 

για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του 

ΕΟΠΥΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) 
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΣΚ 

ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ 
 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

Κύρια Καθήκοντα 

• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΟΠΥΥ, εισάγει τα θέματα προς 

συζήτηση και διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου 

• Διοικεί τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισής του και διασφαλίζει την 

αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του. 

• Συνεργάζεται και ενημερώνει την πολιτική ηγεσία σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και την επίλυση 

επιχειρησιακών ζητημάτων του Οργανισμού 

• Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. 

• Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων για την υλοποίησή του. 

• Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει ο 

ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα. 

• Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ. 

• Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν την λειτουργιά του. 

• Συντονίζει και παρακολουθεί συστηματικά τη χρηματοδότηση του Οργανισμού, την αξιοποίηση  με τον 

αποδοτικότερο τρόπο των πόρων του,  και  μεριμνά  για την ορθολογικότερη κατανομή των δαπανών του 

• Αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και εξασφαλίζει διαρκώς την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας του προσωπικού 

• Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν 

για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

• Εξασφαλίζει τη συνεργασία των γενικών διευθύνσεων για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεων 

• Εποπτεύει την ορθότητα της κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. 

• Μεριμνά για τη θέσπιση και την εφαρμογή των αναγκαίων εσωτερικών δικλίδων και διαδικασιών στη 

δημοσιονομική διαχείριση των δαπανών και των εσόδων του Οργανισμού 

• Εκπροσωπεί τον Οργανισμό και ενημερώνει τα ευρωπαϊκά και άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με την πορεία 
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υλοποίησης της στοχοθεσίας του στο πλαίσιο των κυβερνητικών δημοσιονομικών στόχων. 

•    Εγκρίνει τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 

• Υποβάλλει, τα ερωτήματα προς το γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

• Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη του ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες για τη διαχείριση 

ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. 

• Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του οργανισμού σε αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος. 

Ειδικές γνώσεις-απαιτήσεις θέσης • Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική και 

διοικητική οργάνωση του δημοσίου 

• Γνώσεις δημόσιου λογιστικού, κατάρτισης προϋπολογισμών 

κρατικών φορέων, παρακολούθησης στόχων ΜΠΔΣ 

• Γνώση στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 

παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας, 

• Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού 

• Γνώση λειτουργίας του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών 

• Γνώση σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου 

• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδος και 

συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ευρωπαϊκών θεσμών, 

διεθνών ομάδων εργασίας 

• Να διαθέτει διαπραγματευτικές δεξιότητες 

• Να διαθέτει ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός και να τηρεί την εχεμύθεια 

• Να διαθέτει ηγετικές ικανότητες 

Συνεκτιμώμενα Προσόντα • Ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ΕΟΠΥΥ 

• Εξειδικευμένη   γνώση   και   εμπειρία   σε   θέματα κατάρτισης 

επιχειρηματικών  σχεδίων  στοχοθέτησης,  προγραμματισμού και 

παρακολούθησης   προϋπολογισμών,   απολογισμών, δημόσιου 

λογιστικού νομικών προσώπων του Δημοσίου, παρακολούθησης 

δράσεων μεσοπρόθεσμης στρατηγικής και εφαρμογής τομεακών 

πολιτικών. 

• Εμπειρία στη διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τα εκάστοτε 

σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη (παρόχους υγείας, δημόσιες 

αρχές, κ.λπ.) σε στρατηγικά και λειτουργικά επιχειρηματικά θέματα. 

• Ικανότητα    πειθούς    και    οικοδόμησης    συναίνεσης μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων. 

Διάρκεια Θητείας Άλλες πληροφορίες 

Τέσσερα (4) έτη παρ. 2 του άρ. 20 του N. 3918/2011, όπως ισχύει 
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B. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΠΥΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβούλιο του. Προεδρεύει στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας του Οργανισμού, προΐσταται  των 

συνεδριάσεων της και διευθύνει τις εργασίες της. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας 

της Επιτροπής, τις βασικές θεματικές της ετήσιας έκθεσης για τη διαπίστωση ελλείψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ 

και ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους 

οποίους 

συνεργάζεται 

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ 
— ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΟΠΥΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΠΥΥ 

Κύρια Καθήκοντα 

• Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του ΕΟΠΥΥ, εισάγει τα θέματα προς 

συζήτηση και διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής. 

• Εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας και τις βασικές θεματικές ενότητες της ετήσιας έκθεσης για τη 

διαπίστωση ελλείψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ προς την Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας. 

•    Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ. 

• Συντονίζει τις ενέργειες της Επιτροπής η οποία παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις οικονομικής 

διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και συντάσσει ετήσια έκθεση, εισηγείται στη διοίκηση του  ΕΟΠΥΥ την  υιοθέτηση  

συστημάτων εσωτερικού  ελέγχου  και αποτελεσματικής διαχείρισης   κινδύνων,   παρακολουθεί   την   

αποτελεσματικότητα   των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και ασκεί τον έλεγχο επί των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικές γνώσεις-

απαιτήσεις θέσης 

• Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική και διοικητική 

οργάνωση του δημοσίου 

• Γνώση Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

• Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού 

• Να διαθέτει ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός και να τηρεί την εχεμύθεια 

• Να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες 
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Συνεκτιμώμενα  

Προσόντα 

• Εμπειρία  σε  θέματα  διεθνών προτύπων  εσωτερικού ελέγχου, συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, ανάλυση κινδύνων, σχεδιασμού και μεθοδολογιών ελέγχου, και follow-up 

ενεργειών για την λήψη μέτρων για τη θεραπεία των ευρημάτων των ελέγχων. 

• Εμπειρία  σε    θέματα ελέγχου χρηματοοικονομικής    πληροφόρησης    νομικών 

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και παρακολούθησης συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 

Διάρκεια Θητείας Άλλες πληροφορίες 

Τέσσερα (4) έτη παρ. 3 αρ. 20 του Ν.3918/2011, όπως ισχύει 
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