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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις : 
α) των άρθρων 42-45 του Κώδικα περί Δικηγόρων που κυρώθηκε με το ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 
Α΄208)  

β) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄176), 

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβ΄ του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄28), 

δ) της παρ. 20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΦΕΚ Α΄54), 
ε) του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), 

στ) του άρθρου 28 του ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 237) 
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ζ) του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για 
το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των αρ.33 - 34 και 39 (ΦΕΚ Α΄ 248), 
2. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./5 /15583/17-1-2022 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 
δύο (2) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στον Οργανισμό Διαχείρισης και 
Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων-ΟΔΑΠ, (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 
3. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/449/11-1-2023 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων του ΟΔΑΠ, σχετικά με τη βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την πλήρωση θέσεων δύο δικηγόρων με 
έμμισθη εντολή, 

4. Την με αριθμ. 38/5-10-2022 (θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκαν η δημοσίευση και οι όροι της παρούσας και ο ορισμός μέλους της 

Επιτροπής του αρ. 43 του Κώδικα περί Δικηγόρων,  

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την στελέχωση του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 
ΟΔΑΠ 

 

Προκηρύσσει  
 

Την πλήρωση των εξής θέσεων : 

- δύο δικηγόρων παρ’ Εφέταις 

στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με σχέση έμμισθης 
εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του 
ν.4194/2013.  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

α) Ως αντικείμενο της απασχόλησης ορίζονται κυρίως οι εξής τομείς : 
αα) Διοικητικό Δίκαιο (ιδίως Δημόσιες Συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης, Δημόσιο 
Λογιστικό, γενικό διοικητικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, δίκαιο φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης) 

αβ) Ποινικό Δίκαιο (Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα περί την υπηρεσία) 

αγ) Δίκαιο Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης  
αδ) Εμπράγματο Δίκαιο  

αε) Δίκαιο Ακινήτων Θέματα αστικών και εμπορικών μισθώσεων 

αστ) Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο 

αζ) Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

αη) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

αθ) Αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση 

αι) Προστασία Καταναλωτή, Συμβάσεις από Απόσταση, Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες 

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα δικαστήρια περιφέρειας Αττικής και σε ειδικές 
περιπτώσεις τα δικαστήρια της επαρχίας.  
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β) Έργο του δικηγόρου αποτελεί : 
α) η στελέχωση του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης  
β) η συμβουλευτική νομική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π., κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της 
δράσης τους 

γ) η νομική εκπροσώπηση και γενικότερα η υποστήριξη του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον Δικαστηρίων 

ή και Δημοσίων Αρχών σε υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Προϊστάμενο του 

Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ 

δ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων που του έχουν χρεωθεί και η υποβολή 

έγγραφης προεισήγησης προς τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ 

για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων  
ε) η παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας και η τήρηση αρχείου νομοθεσίας και 
νομολογίας στα θέματα αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ 

στ) η επεξεργασία νομικών θεμάτων και σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ο 
νομικός έλεγχος διακηρύξεων και συμβάσεων και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί 
ερωτημάτων των υπηρεσιών που του χρεώνονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης  

ζ) η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικού αρχείου υποθέσεων, σύμφωνα με 
τις οδηγίες των Προϊσταμένων 

η) ότι, άλλο κρίνεται αναγκαίο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης 
για την προάσπιση των συμφερόντων του ΟΔΑΠ και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

γ) Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν 
προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. 

Ο έμμισθος δικηγόρος υπάγεται οργανικά στον ΟΔΑΠ και ακολουθεί την προβλεπόμενη 
από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο 
φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τους εμμίσθους δικηγόρους του 
Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την άνω θέση θα πρέπει : 
α) Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης Σχολής 
της αλλοδαπής. Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται η κατάθεση της βεβαίωσης 
αναγνώρισης της ισοτιμίας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών με αυτόν των ελληνικών 
Πανεπιστημίων από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επιπλέον 
μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί τίτλοι σπουδών της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης 
σχολής της αλλοδαπής, με παράλληλη κατάθεση της βεβαίωσης αναγνώρισης της ισοτιμίας 
τους με αυτόν των ελληνικών Πανεπιστημίων από τον αρμόδιο τούτο φορέα θα 
συνεκτιμηθούν, σύμφωνα με το αρ. 3. 
γ) Να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας από τη βεβαίωση του οποίου να 
προκύπτει η εγγραφή τους στο Σύλλογο ως δικηγόροι παρ’ Εφέταις, με συνολική πενταετή 

άσκηση δικηγορίας, καθώς και ότι δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν τους έχει επιβληθεί 
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πειθαρχική ποινή και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή σε περίπτωση που κατέχουν θα 
πρέπει να δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από αυτή 

δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μην τελούν 
υπό δικαστική συμπαράσταση, ούτε κατά το χρόνο λήξης υποβολής προσφορών ούτε κατά 
το χρόνο πρόσληψης 

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/1982 και του Κώδικα περί 
Δικηγόρων 

στ) να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3528/2007 

ζ) οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν 
καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση 

η) να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Δικηγόρων 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

α) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση και ενασχόλησή του με το αντικείμενο της 

απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα – επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και 
συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του. 
 

 

β) Για την αξιολόγηση ανά κατηγορία κριτηρίων καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας και 
μόρια βαθμολογίας ως εξής : 
 

Α.Α. Περιγραφή  
Κριτηρίων Αξιολόγησης  

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Μόρια 

1 Προσωπικότητα  7% Έως 100 

2 Επιστημονική κατάρτιση [ως αναλύεται 
κατωτέρω] 

  

2.1. Βαθμός πτυχίου Νομικής και ειδικότερα : 
Καλώς με 20 μόρια 

Λίαν Καλώς με 30 μόρια 

Άριστα με 50 μόρια 

4% Έως 50  

2.2. Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
στο Διοικητικό ή Αστικό ή Εμπορικό Δίκαιο 

12% 120 

2.3.  Κατοχή επιπλέον του ενός μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου σε ένα από τα 
αντικείμενα που περιγράφονται στο αρ.1 

8% 80 

2.4. Ξένες γλώσσες  
Η πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

μοριοδοτείται ως εξής : 

4% 50 
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Άριστη γνώση με 30 μόρια 

Πολύ καλή γνώση με 20 μόρια 

Καλή γνώση με 10 μόρια 

Μέτρια γνώση με 5 μόρια 

Η πιστοποιημένη γνώση Γερμανικής ή 
Γαλλικής γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής : 
Άριστη γνώση με 10 μόρια 

Πολύ καλή γνώση με 8 μόρια 

Καλή γνώση με 5 μόρια 

Μέτρια γνώση με 3 μόρια 

2.5. Λοιπές δεξιότητες, όπως πιστοποιημένη 
γνώση Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια και 
επιμορφώσεις κ.α. 

2% 20 

3.  Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης 40% (ενιαίο 
για όλες τις 

κατηγορίες) 

415 

3.1.  Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί και φέρουν  

υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί επί των οικείων 

δικών, για υποθέσεις που αφορούν σε ένα ή 
περισσότερα από τα αντικείμενα που 
περιγράφονται στο αρ. 1 ή / και  

 Έως 210 

3.2.  Παραστάσεις του υποψηφίου ενώπιον 
Δικαστηρίων όλων των βαθμών σε δίκες επί 
υποθέσεων που αφορούν σε ένα ή 
περισσότερα από τα αντικείμενα που 
περιγράφονται στο αρ. 1 ή / και 

 Έως 100 

3.3.  Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων του αντικειμένου 
του αρ.1 ή / και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

 Έως 50 

3.4.  Αρθρογραφία – Συγγραφή μελετών – 

συμβολές σε συλλογικές εκδόσεις / τόμους 

 Έως 55 

4.  Επαγγελματική πείρα – επάρκεια  20% (ενιαίο 
για όλες τις 

κατηγορίες) 

Έως 155 

4.1.  Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία 
εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο (3 μόρια για 
κάθε έτος με ανώτερο τα 25 έτη) 

 Έως 75 

4.2.  Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον 
υποψήφιο και παραστάσεις ενώπιον 
δικαστηρίων για υποθέσεις πέραν του 
ανωτέρω αναφερομένου αντικειμένου 
απασχόλησης  

 Έως 70 

5.  Οικογενειακή κατάσταση (μόνο για άγαμα 3% 10 μόρια 
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τέκνα και μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας ή 
μέχρι του 24ου εφόσον φοιτούν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

 

γ) Η επιλογή θα γίνει από την πενταμελή Επιτροπή του αρ. 43 του ν.4194/2013, με γνώμονα 
τα κριτήρια αξιολόγησης του παραπάνω πίνακα και τους όρους της παρούσας. Η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας τον αριθμό μορίων που ορίζεται για κάθε κατηγορία 
κριτηρίων, χωρίς χρήση δεκαδικών ψηφίων. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε 
κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί το 
μέσο όρο βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής ως προς το κριτήριο αυτό, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία κατά σειρά στα κριτήρια : 3, 2, 1, 4 κ.ο.κ.  
Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται εκείνος με τα περισσότερα τέκνα, ενώ αν εξαντληθούν 
όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.  
Ειδικά για τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της ενασχόλησης και 
επαγγελματική πείρας – επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα πεδία του παραπάνω πίνακα και η οποία 
αποδεικνύεται από κάθε πρόσφορο έγγραφο : όπως : α) δικαστικές αποφάσεις από τις 

οποίες προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, β) δικόγραφα (εισαγωγικά, ένδικα 
βοηθήματα και μέσα, προτάσεις, υπομνήματα, σημειώματα), τα οποία πρέπει να φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί νομίμως είτε από τον ίδιο 
τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, γ) γνωμοδοτήσεις, οι οποίες φέρουν τον αριθμό 
πρωτοκόλλου του φορέα ή συνοδεύονται από την εντολή γνωμοδότησης, δ) βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας κ.ο.κ.  

Όσον αφορά τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει αν αυτές προέρχονται από 
δημόσιους φορείς να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το 
αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση με το 
περιγραφόμενο σε αυτήν αντικείμενο απασχόλησης και αν προέρχονται από ιδιώτες ή 
εργοδότες ιδιωτικού τομέα να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να 
αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών 
ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, και να συνοδεύονται από έγγραφα δημοσίων 
αρχών περί καταβολής αμοιβών από τους εντολείς για την επίμαχη περίοδο. 

 

δ) Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγησή τους με την κατάθεση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο, τα οποία πρέπει να πληρούν 

τους όρους της παρούσας. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των οικείων προσόντων είναι ο 
χρόνος λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 
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ε) Η προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία 
αξιολογούνται οι δεξιότητες, η γενική αντίληψη του αντικειμένου ενασχόλησης, η 
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κτλ.   
 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο είτε 
αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς 

τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Διεύθυνση Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας, Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 57 (4ος ορ.), Τ.Κ. 10564, Αθήνα) στον 
οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 – 14.30, σε 
αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της 

προκήρυξης.  

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των 2 όψεων) και 
ελλείψει αυτής, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών 
που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)  

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η 
ημερομηνία εγγραφής, η ιδιότητά του ως δικηγόρους παρ’ Εφέταις, και ότι ο υποψήφιος 
δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση (με την επιφύλαξη 
της επόμενης περίπτωσης). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του ν.1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δικηγόρος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και 
δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του Κώδικα περί Δικηγόρων. Δικηγόροι που είναι 
έμμισθοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον δηλώσουν υπεύθυνα ότι εφόσον 
προσληφθούν από τον ΟΔΑΠ θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση και ότι θα 
παύσουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλων ΝΠΔΔ, οφείλουν δε να καταθέσουν 
βεβαίωση του εντολέα ότι παραιτήθηκαν και έπαυσαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή 
αμοιβές πριν την ανάληψη υπηρεσίας.   

6. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας  
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες) 

8. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με στοιχεία της επιστημονικής και 
επαγγελματικής του δράσης και επάρκειας, στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά η 
εμπειρία του 

9. Δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κατάλογο 
παραστάσεων, πιστοποιητικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, γνώσης 

χειρισμού υπολογιστή (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος) κτλ.  
Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα 
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απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και 
οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα. Το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο κλειστός φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή 
του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών ή και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε 
περίπτωση με νέα αίτηση σε κλειστό φάκελο με το όνομα του υποψηφίου και την ένδειξη 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δεν λαμβάνονται υπόψη. Η 
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της προκήρυξης.  

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ως εξής : 

 

Τίτλοι – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις της ημεδαπής  

• Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κτλ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους  

• Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από 
υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 
 

Τίτλοι – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις αλλοδαπής   

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να 
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 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 ή άμισθο διερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν.148/1914. Μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο πρέπει 
να συνοδεύονται από δήλωση του δικηγόρου ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας 
από την οποία μετέφρασε. Οι τίτλοι σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η 

γνώση ξένης γλώσσας και προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα, γίνονται δεκτοί 
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 

οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομιστεί τα 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι – 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις)  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές κι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

ΑΔΑ: 9ΨΟΖ46ΜΖΜ4-9Λ2



 

9 
 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο.  

 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το 
έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης των άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης 
των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν 
προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Α.Ε.Ι., τότε προκύπτει από 
τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό 
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής 
για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο βαθμός 
τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει 
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται 
υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 
8,5, Πολύ καλά 6,5, Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από 
αξιολογικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»). 

 

• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται : Πράξη αναγνώρισης από 
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και 
αντιστοιχεία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 
στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη 
βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος 
χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (αρ. 8 Ν.3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θα 
λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (5,00).  

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
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 ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, 
εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.  
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου 
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το 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 αιτήσεων και σε 
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περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, ή η 
απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της. 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας 
ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 23-11-2022) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας προκήρυξης. 

 

5. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συνεπάγεται τη 
συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
για τους σκοπούς της παρούσας.  

2. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013  (ΦΕΚ 208/τ.Α’/27-9-2013), η οποία 
αποτελείται από ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 
Πληρεξουσίου Α΄Τάξης ως Πρόεδρο, τρεις δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 
15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία που ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και έναν εκπρόσωπο του ΟΔΑΠ που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί 
το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και 
καθήκοντα γραμματέα ένας υπάλληλος του ΟΔΑΠ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή 
νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την 
κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και 
το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί 
κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση 
της προκήρυξης με δαπάνη  του ΟΔΑΠ. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.  

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη η Επιτροπή 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η 
απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των 
θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης 
να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει την ανάληψη υπηρεσίας 
στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15)ημερών. Οι επιτυχόντες οφείλουν να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το 
χρόνο πρόσληψης και να καταθέσουν τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά 
διορισμού.  

4. Σε χρονικό διάστημα εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξης 
πρόσληψης των επιτυχόντων διενεργείται αρμοδίως από τον ΟΔΑΠ υποχρεωτικά 
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αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει 
οι επιτυχόντες και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους ή  
επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή τους κατά τη διαδικασία επιλογής.  

5. Οι δικηγόροι που θα υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης 
του ΟΔΑΠ καλούνται να παραλάβουν, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της πράξης πρόσληψης των επιτυχόντων, τους φακέλους 
υποψηφιότητας τους από την Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

(4ος όροφος, Πανεπιστημίου αριθμ. 57, Αθήνα), κατόπιν σχετικής συνεννόησης 
ηλεκτρονικής (email) ή τηλεφωνικής. 

6. Η προκήρυξη για την πρόσληψη του δικηγόρου με έμμισθη εντολή κοινοποιείται με 
επιμέλεια του ΟΔΑΠ στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά 
προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Ο ΟΔΑΠ θα μεριμνήσει για την 
τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στα 
γραφεία Δικηγόρων Συλλόγων της χώρας. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με 
πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που 
εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά προτίμηση 
ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ΟΔΑΠ 

που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής.  
 

Τέλος, η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο σύνολο της, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ, στη 
διεύθυνση: http://www.tap.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Σ. Χαφούντα, Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας, τηλ. 2103722580.  

 

 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                         ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΙΒΑΡΗ ΒΑΛΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.tap.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) 

    ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

                                                                                                        
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) απο-
δεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορι-
σμός 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 α-
ντικαταστάθηκε 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 αναγνώ-
ρισης 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 τρί-
τους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρε-
σίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο ε-
πίπεδο. 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 οι-
κείους 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 

  
   

• 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 
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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 ENG-
LISH – 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.)  
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNI-
VERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) με συνολική βαθμολογία 74-100. 
 
• 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 EDEX-
CEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICA-
TION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 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 INTERNA-
TIONAL  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 INTERNATION-
AL (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- (Συνυποβάλλο-
νται  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 equiva-
lent level C2) (μέχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF 
C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gate-
house Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writ-
ing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mas-
tery) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
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.  
 
•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) (Mas-
teryC2) 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 CAM-
BRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAM-
BRIDGE 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 ENG-
LISH  – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 
έως 8. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cam-
bridge 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) ή 
PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENG-
LISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LON-
DON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATION-
AL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώ-
σης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & 
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GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έως 31/12/2021 ή ADVANCED 
LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) με συνολική βαθμολογία 55-73 από 1/1/2022 του 
HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)   
 
• 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 περί-
πτωση 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 equiva-
lent 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 (Gate-
house 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 MICHI-
GAN 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, Speak-
ing, 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)  (Ex-
pert 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 
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• 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 ASSESS-
MENT 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 ENG-
LISH – 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 ENG-
LISH 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 INTERNA-
TIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATION-
AL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LON-
DON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTER-
NATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNI-
CATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COM-
MUNICATOR  - (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. 
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•  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 περί-
πτωση 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 equiva-
lent 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 (Gate-
house Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writ-
ing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Ad-
vanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
.  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 
έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  του MICHIGAN LAN-
GUAGE 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, Speak-
ing, 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 (Speak-
ing)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  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) 
 
 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
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• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAM-
BRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE AS-
SESSMENT 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 Aus-
tralia 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 CAM-
BRIDGE 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 EDEX-
CEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICA-
TION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(ENTRY 3) (CEF B1)  ή PEARSON EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL IN-
TERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LON-
DON .  
 
• 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  αθροιστι-
κά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNA-
TIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPO-
KEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας 
γνώσης). 
 
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH (BCCE) του HELLENIC AMERICAN  

UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)  . 
. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATION-
AL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 405 έως 500. 
 
•  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 περί-
πτωση 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 
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• 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 (Gate-
house 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) ή AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL International 
(Entry 3) (B1) (Anglia Intermediate) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
.  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 
έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LAN-
GUAGE 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 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speak-
ing, 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, Read-
ing, Writing) (Achiever B1)  και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International 
(Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέ-
τριας 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 Interna-
tional (Entry 3) (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B1) 
 
 
 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδει-
ξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  
 
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστο-
ποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περί-
πτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιη-
τικό 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)  απο-
δεικνύεται, ως εξής:  
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(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.   
 
• 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 Ινστι-
τούτο 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. 
 
(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. 
 
•  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)  α-
ποδεικνύεται, 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) 
 
• 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 (ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
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(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 Ινστι-
τούτου 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 (ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 
  
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστά-

θηκε 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)  απο-
δεικνύεται, 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 Αθη-
νών) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πα-
νεπιστημίου 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) : 
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•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  
 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πα-
νεπιστημίου 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 αντικατα-
στάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανε-
πιστημίου της Περούντζια. 
    
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 
 
• 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 Πα-
νεπιστημίου 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 πα-
ρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
 
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  απο-
δεικνύεται, 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) (μέ-
χρι το 2008)  
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• 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 αντικατα-
στάθηκε  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 Αθλητι-
σμού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  
(μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
 
(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)  απο-
δεικνύεται, 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 
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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», «Κρατι-
κού 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 αντικαταστάθη-
κε 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 Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατι-
κού 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 αντικατα-
στάθηκε  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», «Κρατι-
κού 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 αντικαταστάθη-
κε 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). 
 
• 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», «Κρατι-
κού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 
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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)  αποδεικνύε-
ται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελε-
τών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθε-
ση 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 Uni-
versity 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)  αποδεικνύε-
ται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελε-
τών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθε-
ση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νό-
μου΄. 

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 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΄. 

 
 
 
Επίσης: 
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας (Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή  Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσι-
κής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χω-
ρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονών Ασιατικών Σπουδών ή Ισπανικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερ-
μηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 
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 (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε ανα-
γνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίω-
ση του ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η γλώσσα διδασκαλίας. 

(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 επιπλέ-

ον 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 Υπουρ-
γείου 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 αποδεικνύ-

ουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 

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