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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2022) 
για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 36 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.  
β) Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως ισχύει, 
γ) Του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54), όπως ισχύει. 
δ) Του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47). 
ε) 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» (A΄ 184). 
στ) 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» (Α΄6), όπως ισχύει. 
ζ) Του άρθρου 61 του ν.4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» (Α΄46) 
η) του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005, Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98) 
θ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄39), όπως 
ισχύει. 
ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.  
ια) 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. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/οικ.38046/1.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός 
του τύπου, της δομής και του περιεχομένου του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για τη διαδικασία 
επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου» (ΦΕΚ 4061/Β/7.11.2019) 
3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Β΄ 3450/2021). 
4. Το με αρ. πρωτ. 849/8.3.2022 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση της 
συγκεκριμένης θέσεως. 
5. 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 του υποψηφίου. 
   
 

Απευθύνουμε 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ΄  
 
 Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, δύνανται να 
υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης. 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδεται για τη  θέση ο φορέας/υπουργείο, ο κωδικός της 
θέσης, οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των προσόντων καθώς και ο αριθμός των θέσεων (μία θέση). 

Στην «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» (ηλεκτρονική) πρέπει να 
αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι εν λόγω κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαραίτητων προσόντων, 
δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά. 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
301 101 

201, 202, 

203 ή 204 ή 
205 

1 

 

 

 
Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
 Για τη συμμετοχή του στην πρόσκληση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα 
προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω: 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΤΙΤΛΟΥ-

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Πτυχίο  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 101 

Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. 201 

Δωδεκαετής τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα 202 

Προϋπηρεσία* σε θέση ευθύνης σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης όπως ορίζεται στην 
παρ.1 του αρ. 18 του ν.4622/2019 και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών, ως 

εξής: 

Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία* σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης ή 

 
203 

Πενταετής προϋπηρεσία* σε θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή 204 

  

Τετραετής προϋπηρεσία* και στα δύο αυτά επίπεδα -Γενικής Διεύθυνσης και 

Διεύθυνσης- εκ των οποίων ένα (1) έτος σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης. 

205 

 

  

 

Σ η μ ε ί ω σ η :  Ό π ο υ  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  προϋπηρεσία* νοείται η πραγματική. 
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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, υπάγονται στον αντίστοιχο 
Υπουργό και έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία 
των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς. Για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων προΐστανται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών 
υπηρεσιών ανεξαρτήτως επιπέδου, που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες των οποίων 
είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδίως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής υποστήριξης, οικονομικών και 
προϋπολογισμού, πληροφορικής, προμηθειών, οργάνωσης και μέριμνας, απλούστευσης διαδικασιών, ποιότητας και 
αποδοτικότητας και οι οποίες υπάγονται εξ ολοκλήρου στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου. Επίσης 
προΐστανται της Υπηρεσίας Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης που συνιστάται σε κάθε Υπουργείο και η οποία 
υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα.  
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκύπτουν 
από το άρθρο 61 του ν.4903/2022. 
 
ΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 18 ν. 4638 /2019 –ΦΕΚ 181/Α΄/18.11.2019) 
α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα υπάλληλος που αποχωρεί 
αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. 
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να διοριστεί σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα υπάλληλος, 
ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα 
αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί 
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 
πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).  

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ΄  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα , όπως 
αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσας, πρέπει: 
 
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του 
διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και 
Αξιολογούμενων Προσόντων» συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 
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 
ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Μαρτίου, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 
08:00  και λήγει στις  15 Απριλίου 2022,  ημέρα  Παρασκευή 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. 

 

II. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του υποψηφίου, 
περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας. 

http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
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(ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/οικ.38046/1.11.2019 απόφασης,ΦΕΚ 4061/Β/7.11.2019). 

III. Αναλυτικό 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. Τα στοιχεία που δεν προβλέπεται να περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών Μεταβολών αλλά οι υποψήφιοι κρίνουν χρήσιμο να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση της 
υποψηφιότητάς τους στο στάδιο της συνέντευξης, μπορούν να τα συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους 
σημείωμα και να είναι σε θέση να τα αποδείξουν εάν τους ζητηθεί. Ειδικά στις περιπτώσεις του συγγραφικού 
έργου (βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες εισηγήσεις σε συνέδρια ή ημερίδες,  κ.λπ.) θα πρέπει στο  βιογραφικό να 
αναγράφονται τα αναγκαία στοιχεία εύρεσης της δημοσίευσης: π.χ. εκδοτικός οίκος ή επιστημονικό περιοδικό, 
τόμος/σελίδες και έτος δημοσίευσης. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, 
Διοικητικά Συμβούλια και άλλα όργανα διοίκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό ο αριθμός ΦΕΚ ή 
ο αριθμός της διαδικτυακής ανάρτησης ή ελλείψει αυτών ο αριθμός της σχετικής απόφασης ορισμού και το 
όργανο που εξέδωσε την απόφαση του διορισμού. Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου 
της Επιτροπής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το  Ευρωπαϊκό 
βιογραφικό (Europass). 

 
Τα στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης. 
 

 Τα λοιπά δικαιολογητικά (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων 
μοριοδότησης μαζί με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης θα τα προσκομίσουν μόνο οι υποψήφιοι που 
θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή κατά το στάδιο της Επιλογής,  μέσα σε καθορισμένη προθεσμία.   

 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του 

φορέα όπου υπηρετούν όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών 
Μεταβολών και τα οποία δεν υπάρχουν ήδη στο προσωπικό μητρώο, προκειμένου να τα επικαλεστούν στην αίτησή 
τους.   

 
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. 

 
Τονίζεται ότι ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ -

Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» και προς τούτο πρέπει να συμπληρώσει με ακρίβεια 
και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις στη διαδικασία επιλογής 
καθώς και στα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων 
επιτρέπεται 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 ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
Από το περιεχόμενο του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο 
προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων στο προσωπικό μητρώο . 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 
ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Α) 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής  200 μόρια 

2 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 150 μόρια 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

3 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 350 μόρια 

 
Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

300 μόρια 

4 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους 

250 μόρια 

5 
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 

100 μόρια 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

6 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας της Ε.Ε   60 μόρια 

7 Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε   30 μόρια 

8 Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε   60 μόρια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο 

9 
Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα (εκτός αυτής που έχει 
διανυθεί σε θέσεις ευθύνης) 

2 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής 
προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, 

10 Πραγματική Προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος 
2,5 μόρια για κάθε μήνα 

πραγματικής προϋπηρεσίας 

11 
Πραγματική προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου 
Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης 

3,5 μόρια για κάθε μήνα 
πραγματικής προϋπηρεσίας 

12 
Πραγματική προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης 

6,5 μόρια για κάθε μήνα 
πραγματικής προϋπηρεσίας 

 Δομημένη Συνέντευξη (Γ) 
Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ 

ανώτατο όριο με 1.000 μόρια. 

13 Η προσωπικότητα έως 300 μόρια 

14 Η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης έως 500 μόρια 

15 Η  επικοινωνιακή ικανότητα έως 200 μόρια. 

 

(Α) Μοριοδοτούνται οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανεξάρτητα αν έχουν κριθεί ως συναφείς από τα 
αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, κάθε υπηρεσίας.  
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 δεν μοριοδοτείται καθόσον είναι προϋπόθεση συμμετοχής.  
 
(Β) Για τον υπολογισμό της προυπηρεσίας σε θέση ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 18 του ν. 4622/2019 ως 
Κεντρική Δημόσια Διοίκηση ορίζεται το σύνολο των ακόλουθων φορέων: α) Η Προεδρία της Δημοκρατίας, β) η 
Προεδρία της Κυβέρνησης, γ) τα Υπουργεία και οι αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες τους, δ) οι 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ε) οι Ανεξάρτητες Αρχές. 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. 
 
(Γ) Σκοπός της δομημένης συνέντευξης, η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται περίπου από 30 έως 45 λεπτά, είναι η 
Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των 
καθηκόντων της θέσης καθώς και της επικοινωνιακής του ικανότητας. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα 
που καταρτίζει το ΑΣΕΠ. 
Η σταθμισμένη μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού 
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μορίων της ομάδας (α) με συντελεστή 25%, της ομάδας (β) με συντελεστή 35% και της ομάδας (γ) με συντελεστή 40% 
και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες 
που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους πρέπει να έχουν κατατεθεί εγκαίρως στο 
προσωπικό τους μητρώο προκειμένου να τα βεβαιώσουν στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν στις ανωτέρω 
Διευθύνσεις, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων 
ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για 
την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, δεν λαμβάνονται υπόψη . 

Στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών αλλά οι υποψήφιοι κρίνουν 
χρήσιμο να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους στο στάδιο της συνέντευξης, μπορούν να 
τα συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους σημείωμα και να είναι σε θέση να τα αποδείξουν εάν τους ζητηθεί. Τα 
λοιπά δικαιολογητικά (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων 
μοριοδότησης μαζί με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης θα προσκομιστούν μόνο από τους 
υποψήφιους που θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή κατά το στάδιο της Επιλογής,  μέσα σε καθορισμένη 
προθεσμία.  (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄). 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

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 και αντιστοιχία. 

 

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.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις  που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία 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. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), εφόσον 
η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης 
προκειμένου ο υποψήφιος να μοριοδοτηθεί αναλόγως. 

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 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: 

i) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ii) 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  

iii) 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 άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά ή  

iv) 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  

v) 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 συ-
μπληρώνει 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 από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου. 

  
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ως εμπειρία κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας νοείται η πραγματική εμπειρία του υπαλλήλου που έχει 
αποκτηθεί στο Δημόσιο. 
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. 
 

4. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. 

 

5. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

Α) Δημόσια έγγραφα της 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.), γίνονται αποδεκτά 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

ΑΔΑ: ΨΕΘΒ6Η6-8ΕΧ
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Β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή 
φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου, ιατρική γνωμάτευση, τιμολόγια, Α.Π.Υ.). 

Γ) Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, τα οποία φέ-
ρουν επικύρωση από την αρχή που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγρά-
φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα 
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 478 του ν.4781/2021) ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση 
metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυν-
σης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζή-
τηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.  

Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν  εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς (δημοσίους ή πι-
στοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο  και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 58 
του ν. 4674/2020,  Α΄53/11.3.2020. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας, χω-
ρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού). 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους απο-
δεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα 
γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία 
ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην 
αίτηση συμμετοχής του στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα 
περιλαμβανόμενα στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών . 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Η επιλογή του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα γίνει από πενταμελή 
Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ και 
αποτελείται από τέσσερις (4) Αντιπροέδρους ή συμβούλους του ΑΣΕΠ με ισάριθμους συμβούλους ως αναπληρωτές και 
τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ με τον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ ορίζεται ο κατά την κρίση του 
αναγκαίος αριθμός γραμματέων της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται ως εξής: 

(α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. 

(β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού 
αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο των 
υποψηφίων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12) πρώτους υποψηφίους 
και στη συνέχεια να προχωρήσει σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη κατά τον έλεγχο 
των δώδεκα (12) πρώτων υποψηφιοτήτων. Προς τούτο καλεί αρχικά με κάθε πρόσφορο μέσο τους δώδεκα (12) 
τουλάχιστον πρώτους υποψήφιους να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες 
γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων μοριοδότησης, μέσα σε καθορισμένη προθεσμία.   

 (γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προσωρινών Πινάκων: (αα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης 
των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και (ββ) των επιλέξιμων υποψηφίων και 
της αντίστοιχης βαθμολογίας τους. 

https://metafraseis.services.gov.gr/
http://www.gov.gr/
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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). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον 
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. 

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 δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται και αναρτώνται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους. 

 

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. Αίτημα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη ημέρα 
μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει δεκτό με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής και μόνο εφόσον αφορά σε 
αποδεικνυόμενο λόγο ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, αίτημα για δεύτερη αναβολή δεν μπορεί να υποβληθεί. Εάν 
ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή 
καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Ο αριθμός των με τον τρόπο αυτό καλούμενων υποψήφιων δεν μπορεί να 
υπερβεί τους πέντε (5). 
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων η επιτροπή καταρτίζει τον τελικώς διαμορφωθέντα οριστικό πίνακα με όσους 
κλήθηκαν και προσήλθαν κατά το στάδιο της συνέντευξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατόπιν ο Πρόεδρος της 
επιτροπής αποστέλλει αμελλητί στον αρμόδιο υπουργό τον εν λόγω πίνακα ενημερώνοντας για τον υποψήφιο που 
κατατάσσεται πρώτος στη βαθμολογία και ο οποίος διορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΘΗΤΕΙΑ 
 
Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία. Η θητεία λήγει 
πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, 
σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Εάν η θητεία Υπηρεσιακού Γραμματέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για το 
υπόλοιπο της θητείας. Εάν δε δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών , αναλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών και σε 
περίπτωση αδυναμίας του, αναλαμβάνει ο τρίτος επιλαχών. Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο 
επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται μεταβατικά με απόφαση του οικείου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 
προσόντα διορισμού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής εκ νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. στην 

ιστοσελίδα opengov.gr, και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την 
άμεση ανάρτηση αυτής και το αργότερο πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής. 

 
Τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄  αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προκήρυξης. 
 

 

http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Αθήνα,  23 Μαρτίου 2022 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Αθανάσιος Παπαϊωάννου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 

1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (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 διενερ-
γούν 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, βε-
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητι-
κά: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE AS-
SESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-230 

  
   

• 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 Ed-
ucation Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

  
• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN (ENGLISH LAN-
GUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assess-
ment.)  
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως 990. (Από 1/12/2019) 
   
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEV-
EL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του TRINI-
TY COLLEGE LONDON.  

ΑΔΑ: ΨΕΘΒ6Η6-8ΕΧ
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• 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 IN-
TERNATIONAL 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) (μέ-
χρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή 
AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Ενότητες: Listening, Read-
ing, 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 ASSESS-
MENT 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 ASS ESSMENT 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. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Exam-
inations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFI-
CATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
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• 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) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EX-
PERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυ-
ποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN IN-
TERNATIONAL 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 (Man-
chester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019 βαθμολογία από 785 έως 920. 
 
•  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). 
 
• 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) ή 
AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (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 ASSESS-
MENT. 
 
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) βαθ-
μολογία 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  αθροιστι-
κά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
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•  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 
 
• 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 Ed-
ucation 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 CER-
TIFICATE  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 LAN-
GUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assess-
ment.)  
 
• 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) ή PEARSON EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
•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 IN-

TERNATIONAL 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) του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate 
in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
B2) 
  
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ 
των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 
“Credit. 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέ-
χρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
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• 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) ή 
AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Read-
ing, 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) (Συνυπο-

βάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
  
•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)  
 
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 γλωσσο-

μάθειας 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 υπη-
ρεσίες 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 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• 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 δι-
πλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

   
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 
. 
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   • 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 2

ND
 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. 
.  
 • 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. 
 
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαί-

ωση, 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 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

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

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
 

 Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian 
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

  

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και 
του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 
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•  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 ÖSTERREICHI-
SCHES  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 ÖSTERREICHI-
SCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
 

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

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

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA 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. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
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• 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 Πε-

ρούντζια. 
    
• 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).   
 
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτού-

το (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οι-
κείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πι-
στοποιητικού . 

 
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

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

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

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

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
δείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολι-
τισμού 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 Παι-
δείας , 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 Ινστι-

τούτο 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) 
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• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
δείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
 

               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

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

 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ του  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 Ελ-
λάδα (έως 31/12/2014). 
 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστι-
τούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσι-
κού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου 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 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 Ινστι-
τούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσι-
κού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου 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 Ινστι-
τούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσι-
κού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πα-
νεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

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

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου. 
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Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄) 
 

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

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

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 
Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Na-

blus» 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 

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

 

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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 προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου. 

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή 

Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται 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 προϋπόθεση 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί 
χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58, ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/11.3.2020/τ.Α΄). Για την επικύρωση των 
ανωτέρω τίτλων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.  

 
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 ημε-

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

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

τά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσο-

μάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 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 βε-

βαίωση 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. Διευκρινί-
ζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της 
αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 
Σημείωση:  

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

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

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υπο-
ψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προ-
σκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για την εν λόγω πρόσκληση (1ΥΓ/2022) 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» η οποία πραγματοποιείται με: 

● Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα) ή 

● Εγγραφή Νέου Χρήστη (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας συμπληρώνονται από τους 
υποψήφιους) 

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους». 

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο 
Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων σύνδεσης, 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. 

Οι υποψήφιοι καταχωρίζουν το Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία) και το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
μεταβολών στην καρτέλα «Άλλο» του Μητρώου, από τη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο», 
επισυνάπτοντας αρχείο σε μορφή pdf, jpg ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν 
αρχείο μεγαλύτερο των 2MB, μπορούν να το χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα 
επισυνάψουν στην ως άνω καρτέλα. 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. Τα στοιχεία αυτά θα τα επικαλεστούν στη συνέχεια κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 
Ακολούθως οι υποψήφιοι, από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», 
δημιουργούν ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση». 
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, όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, 
ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που 
αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (τίτλο σπουδών, δεύτερο τίτλο, μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία κ.λπ.) 
στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης προκειμένου να συμμετάσχει και να μοριοδοτηθεί για αυτά. 

 Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. πτυχίο, ξένη γλώσσα, προϋπηρεσία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο 
απαιτούμενο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει 
τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ», εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά για αυτά. 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». 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. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες > Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και ακολούθως 
«Προβολή» και στη συνέχεια «Εκτύπωση». Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» 
του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα». 
Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που υποβλήθηκε, πρέπει, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και από τη «Λίστα 
ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια, αφού ανανεώσουν 
την τρέχουσα σελίδα (πλήκτρο F5), επιλέγουν «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης 
(ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν) και να υποβάλουν εκ 
νέου επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». 
 

http://wwwbalance.asep.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d/Page50.jspx
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Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη δια-
γωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση,  την ηλεκτρονική 
του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και έτσι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για 
την εν λόγω πρόσκληση. 
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