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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 1 περ. (ε) και 4 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 

Α'), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’) «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 155/7.7.2016 απόφαση με θέμα: «Διορισμός Ειδικού 

Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 362), και τη σχετική διόρθωση σφάλματος της εν λόγω 

απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 408). 

4. Το υπ’ αριθμ.104046/7.10.2016 έγγραφο με θέμα: «Έγγραφο για την εγγραφή 

πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), της Συντονιστικής Επιτροπής για τη 

Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)  
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5. Την υπ’ αριθμ. 2/60775 απόφαση του Υπ. Οικονομικών με θέμα: «Μεταβολές 

εκτελούμενου προϋπολογισμού»  

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./189/29208/ΣΧΕΤ.29970/5.12.2016 

απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006. 

7. To Άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια». 

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για τη στελέχωση του Τμήματος Νομικής 

Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών 

(εμμίσθων δικηγόρων) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (εφεξής: «η Υπηρεσία») με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 43 Νόμου 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων και προσκαλεί δικηγόρους που 

διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Οι Νομικοί Συνεργάτες θα έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

1. Τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Υπηρεσίας με 

νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη 

διαχείριση ιδιωτικού χρέους, οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής 

υπηρεσίας και των Κέντρων Ενημέρωσης –Υποστήριξης Δανειοληπτών 

(ΚΕΥΔ). 

2. Τη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της υποστήριξης του 

Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ) και της 

Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και 

της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους 

Διεθνείς Οργανισμούς και τους λοιπούς εθνικούς φορείς (αρμόδια Υπουργεία, 

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κλπ). 

3. Τη σύνταξη σχεδίων νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν σε 

θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

4. Την παροχή γνωμοδοτήσεων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της 

ΕΓΔΙΧ, όπως αυτές μνημονεύονται στο άρθρο 79 του ν. 4389/2016. 

5. Την παροχή νομικών συμβουλών προς την ΕΓΔΙΧ για εξειδικευμένα 

ζητήματα δανειοληπτών (φυσικών και νομικών προσώπων) τα οποία τυχόν θα 

προκύψουν μέσω των ΚΕΥΔ. 

6. Την παροχή νομικής εν γένει υποστήριξης σε θέματα που θα τους αναθέτει ο 

αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης (Α’ βαθμού 

δημοσίου τομέα)και ο Ειδικός Γραμματέας. 

 

ΑΔΑ: 9401465ΧΙ8-ΟΓΝ



Σελίδα 3/43 

 

Οι απασχολούμενοι στην ΕΓΔΙΧ δικηγόροι ως νομικοί συνεργάτες με σχέση 

έμμισθης εντολής  παρέχουν τις υπηρεσίες που θα τους ανατίθενται από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και τον Ειδικό Γραμματέα για 

χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, επί 

καθημερινής, ως επί το πλείστον, βάσεως, εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα 

στα γραφεία του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της ΕΓΔΙΧ (Λεωφόρος Θηβών 

196-198, Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6
ος

 όροφος).  

 

Οι Νομικοί Συνεργάτες δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχουν νομικές υπηρεσίες 

στην ΕΓΔΙΧ: 

1. να κατέχουν άλλη έμμισθη θέση δικηγόρου σε άλλο νομικό πρόσωπο του 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 

1256/1982, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων 

Διοικητικών αρχών 

2. να παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα αρμοδιότητας της ΕΓΔΙΧ  

3. να διατηρούν οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση εκ της οποίας μπορεί να 

προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, θα υποβάλλουν 

τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ή οποτεδήποτε άλλοτε τους ζητηθεί υπεύθυνη 

δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγων ασυμβιβάστου ή 

σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού 

συλλόγου, στο οποίο θα μνημονεύονται οι θέσεις που διατηρούν με καθεστώς 

έμμισθης εντολής.  

 

Οι αποδοχές των Νομικών Συνεργατών καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176 Α’). 

 

Α. Υποχρεωτικά Προσόντα Υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Νομικών Συνεργατών πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα. 

2. Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι 

ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση. 

5. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη και να μην έχουν 

τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. 

6. Να διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών επιπέδου Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
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7. Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 28 Π.Δ. 50/2001 και του σχετικού παραρτήματος του 

ΑΣΕΠ (Α2, έκδοση 25.2.2016 και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 

3). 

8. Να διαθέτουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου. 

9. Να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων ρύθμισης οφειλών 

υπερχρεωμένων φυσικών και νομικών προσώπων (ενασχόληση με Νόμους  

3156/2003 ή/και 3869/2010 ή/και 4307/2014 όπως ισχύουν).  

 

Β. Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στα συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα του τραπεζικού, εμπορικού (πτωχευτικού, 

κεφαλαιαγοράς κλπ) ή στα οικονομικά. 

2. Συγγραφή δημοσιευμένων άρθρων / μελετών / συγγραμμάτων στο γνωστικό 

αντικείμενο του τραπεζικού (αναδιάρθρωσης χρεών κλπ), εμπορικού 

(πτωχευτικού, κεφαλαιαγοράς κλπ). 

3. Καλή γνώση επιπλέον διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών (πέραν της 

αγγλικής). 

4. Επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα 

5. Ενασχόληση με ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 

ενασχόλησης ως σύνδικος πτώχευσης. 

6. Ενασχόληση και εν γένει επαγγελματική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα ή / 

και φορείς (ΝΠΙΔ) με συναφές αντικείμενο (π.χ. ΤΤΕ, ΤΧΣ) σε θέματα που 

σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ. 

7. Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστική διαδικασία για θέματα τραπεζικού 

(αναδιάρθρωσης χρεών κλπ) και εμπορικού (πτωχευτικού, κεφαλαιαγοράς 

κλπ) δικαίου. 

8. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες ή/και ανεξάρτητες 

αρχές για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ. 

9. Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου διοίκησης επιχειρήσεων 

(ΜΒΑ) επιπέδου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή/και εμπειρία σε 

θέση ευθύνης όπου διοικεί άλλους νομικούς συνεργάτες, ως αποδεικτικό 

στοιχείο των προοπτικών εξέλιξης των υποψηφίων. 

10. Κατοχή ιδιότητας Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή. 

 

Γ. Διαδικασία επιλογής 

Για την αξιολόγηση, επιλογή και πρόσληψη των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη ως 

κριτήρια: η επιστημονική  κατάρτιση των υποψηφίων, η εξειδίκευσή τους στο 

αντικείμενο της απασχόλησης στα θέματα της ΕΓΔΙΧ, η επαγγελματική τους πείρα 

και επάρκεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ, η γνώση ξένων γλωσσών, 

καθώς και η πρόβλεψη εξέλιξης, η προσωπικότητά τους και συνεκτιμάται η 

οικογενειακή τους κατάσταση. 
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Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο 

χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.  

 

Η αξιολόγηση και επιλογή των 8 Νομικών Συνεργατών θα γίνει από πενταμελή 

Επιτροπή που αποτελείται από:  

1. ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον 

Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ τάξεως και το νόμιμο αναπληρωτή του, που 

ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως 

Πρόεδρο  

2. τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη 

δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

οικείου δικηγορικού συλλόγου, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη 

3. έναν εκπρόσωπο της ΕΓΔΙΧ, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον 

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ως μέλος. 

 

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος της ΕΓΔΙΧ, με τον αναπληρωτή του, που 

ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα  

καλέσει σε δομημένη συνέντευξη τους επιλεγέντες υποψηφίους, σύμφωνα με την 

κατωτέρω διαδικασία: 

 

1. Α’ Στάδιο: έλεγχος απαιτούμενων κριτηρίων αποδοχής 

Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει την τήρηση των απαιτούμενων υποχρεωτικών 

κριτηρίων όπως αναφέρονται ανωτέρω στα σημεία Α.1 έως Α.9, δηλαδή την 

κατοχή πτυχίου νομικής σχολής και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

σπουδών, την άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, καθώς και τη γνώση και 

εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

και νομικών προσώπων, η οποία αποδεικνύεται από σφραγισμένα από τον 

υποψήφιο δικόγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που 

αποδεικνύει το χειρισμό των θεμάτων αυτών. Εφόσον οι υποψήφιοι δεν 

πληρούν τα κριτήρια αυτά, τότε απορρίπτονται από τη διαδικασία και η 

Επιτροπή συντάσσει κατάλογο των υποψήφιων που απορρίπτονται καθώς και 

το λόγο της απόρριψης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και έχουν 

δικαίωμα ένστασης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη 

της κοινοποίησης. Η επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και συντάσσει κατάλογο 

προκρινόμενων υποψηφίων εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και 

ενημερώνονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά. 

 

2. Β’ Στάδιο: μοριοδότηση τυπικών προσόντων υποψηφίων 

Με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος, όπως αυτά 

αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, η Επιτροπή βαθμολογεί 

τους υποψηφίους ως προς τα επιμέρους στοιχεία των γνώσεων και της 

επαγγελματικής τους εμπειρίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος 
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(Κριτήρια 1-4). Στη συνέχεια, η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων 

αθροίζεται και πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας που ισχύει για 

κάθε κατηγορία κριτηρίων, που μνημονεύεται στο Παράρτημα 1 και 

προκύπτει η βαθμολογία του κάθε υποψηφίου. Με βάση τη βαθμολογία αυτή, 

συντάσσεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, που κοινοποιείται σε αυτούς 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά 

του εν λόγω πίνακα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις αξιολογεί η  Επιτροπή και με 

αιτιολογημένη γνώμη κάνει αυτές δεκτές ή τις απορρίπτει και εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών συντάσσει τον οριστικό πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων, τον οποίο επίσης αποστέλλει στους συμμετέχοντες μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

3. Γ’ Στάδιο: συνέντευξη υποψηφίων 

Στη συνέχεια, από τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, η 

Επιτροπή καλεί σε δομημένη συνέντευξη τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων από 

τις προκηρυσσόμενες με το παρόν θέσεις (ήτοι 32 συνολικά), καθώς και 

όσους τυχόν επιπλέον υποψηφίους ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/-α για 

συνέντευξη υποψήφιο/-α του οριστικού πίνακα κατάταξης. Στη συνέντευξη η 

Επιτροπή αξιολογεί το κριτήριο 5 του Παραρτήματος 1 και βαθμολογεί 

ανάλογα. Οι συνεντεύξεις θα πρέπει να περατωθούν από την Επιτροπή εντός 

ενός (1) μήνα, ενώ, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών το πολύ από την 

τελευταία συνέντευξη, η Επιτροπή θα εκδώσει ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων, την οποία και θα 

κοινοποιήσει ηλεκτρονικά σε όλους τους υποψηφίους.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι τελικοί επιλεγέντες θα προκύψουν κατόπιν 

δημόσιας ηλεκτρονικής κληρώσεως που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή, στην 

οποία δύνανται όπως παρίστανται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι, ο Πρόεδρος του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ καθώς και ο 

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Κατόπιν, συντάσσεται πρακτικό 

της κλήρωσης και εκδίδεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια της 

κληρώσεως, η οριστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους, η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες ΕΓΔΙΧ, ΥΠΑΝ και ΔΣΑ. 

 

Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Ειδικό Γραμματέα της ΕΓΔΙΧ  

και ισχύει μόνο για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Ο ΕΓΔΙΧ οφείλει μέσα σε ένα (1) 

μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής να προσλάβει τους 

επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη της 

υπηρεσίας τους. 
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Δ. Προθεσμία – Αίτηση – Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από 

την επομένη εργάσιμη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο 

τοπικό τύπο, ήτοι έως την 30η/1/2017 ημέρα Δευτέρα, οφείλουν να υποβάλουν ή να 

ταχυδρομήσουν με απόδειξη την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στο 

παρόν ως Παράρτημα 2, δεόντως συμπληρωμένη, και τα σχετικά αποδεικτικά 

δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 

33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 6
ος

 όροφος), καθώς και να αποστείλουν αυτά ηλεκτρονικά 

(scan) στη διεύθυνση legal.egdix@keyd.gov.gr ΠΡΟΣΟΧΗ: το συνολικό μέγεθος 

όλων των προς αποστολή αρχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 ΜΒ. 

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι να 

αναγράφουν ότι «δεν έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις 

αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος 

για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν 

έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι «έχω 

καταδικασθεί για τις  αξιόποινες πράξεις: …..κλπ» (Επισυνάπτεται στην 

αίτηση υποψηφιότητας του Παραρτήματος 2). Η ανωτέρω δήλωση καλύπτει 

τη μη υποβολή του αντιγράφου του ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος 

στην προκήρυξη. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι υποψήφιοι είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, δεν έχουν 

τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχουν θέση δικηγόρου αμειβόμενη επί παγία 

αντιμισθία σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που 

κατέχουν έμμισθη θέση δικηγόρου σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου 

τομέα, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση περί παραιτήσεως τους από τη θέση αυτή, εφόσον επιλεγούν. 

3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής δραστηριοποίησης των υποψηφίων, καθώς και τα κατά 

περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) για 

την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. 

5. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής, καθώς και του 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί για την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ. 

6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών. 

7. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία τεκμηριώνεται 

η γνώση χρήσης Η/Υ. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για τη συνεκτίμηση 

της οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων. Εάν το εν λόγω 

πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, τότε 
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αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί αυτό, το αργότερο 

έως το διορισμό.   

9. Τυχόν πρόσθετα προσόντα που οι υποψήφιοι κρίνουν απαραίτητα, 

αποδεικνύονται με δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση 

(βεβαιώσεις εμπειρίας/συνεργασίας με φορείς, δημοσιεύσεις, έγγραφα από τα 

οποία προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό (Β) ως επιθυμητά προσόντα 

των υποψηφίων κλπ). 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν.1599/1986 (Α 75), 

όπως ισχύει, η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι τίθενται εκτός 

διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση 

ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αίτηση θα 

πρέπει να φέρει εμφανώς σήμανση «Προς αντικατάσταση» / «προς διόρθωση» / 

«προς συμπλήρωση» (ανάλογα με την περίπτωση). 

 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

 

Ε. Προκήρυξη – πληροφορίες  

Η παρούσα προκήρυξη κοινοποιείται:  

 

Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία) και, μετά το διορισμό 

του Προέδρου της Επιτροπής, σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.  

 

Β) Στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να επιμεληθούν το 

Μέλος του Νομικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας για την 

τοιχοκόλληση της προκήρυξης. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο 

εκπρόσωπος της ΕΓΔΙΧ, με τον αναπληρωτή του, που θα μετέχει στην Επιτροπή 

Επιλογής.  

 

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις ημερήσιες 

εφημερίδες της Αθήνας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», «ΑΥΓΗ», 

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», αναρτάται, δε, στον κόμβο «Διαύγεια», στις ιστοσελίδες 

ΕΓΔΙΧ, ΥΠΑΝ και ΔΣΑ, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (Νίκης 5-7, Αθήνα).  
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Πληροφορίες παρέχονται από: 

 

α) την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τηλ. 213 2125 665, κα. 

Γιαννούτσου). 

 

β) την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (τηλ. 210 3332095) σε εργάσιμες ημέρες και τις ώρες  

(9.00-15.00)μέχρι και την καταληκτική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

0 μόρια 

 

5 μόρια 

 

10 μόρια 

 

Κατοχή διδακτορικού (η 

κρίση για τη συνάφεια 

ανήκει στην Επιτροπή) 

Κατοχή διδακτορικού 

καθόλου σχετικού με το 

αντικείμενο της θέσης 

Κατοχή διδακτορικού σχετικά 

συναφούς με το αντικείμενο 

της θέσης  

Κατοχή διδακτορικού σε 

κάποιο από τα γνωστικά 

πεδία του τραπεζικού 

δικαίου ή/και του 

εμπορικού δικαίου ή/και 

δικαίου κεφαλαιαγοράς 

ή/και στα οικονομικά 

Κατοχή μεταπτυχιακού 

(η κρίση για τη 

συνάφεια ανήκει στην 

Επιτροπή) 

Κατοχή μεταπτυχιακού 

καθόλου σχετικού με το 

αντικείμενο της θέσης 

Κατοχή μεταπτυχιακού  

σχετικά συναφούς με το 

αντικείμενο της θέσης 

Κατοχή μεταπτυχιακού σε 

κάποιο από τα γνωστικά 

πεδία του τραπεζικού 

δικαίου ή/και του 

εμπορικού δικαίου ή/και 

δικαίου κεφαλαιαγοράς 

ή/και στα οικονομικά  

Συγγραφή 

δημοσιευμένων 

μελετών ή 

συγγραμμάτων 

συναφών 

(συμπεριλαμβάνονται 

και δημοσιευμένες 

εργασίες και μελέτες 

στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

μεταπτυχιακών 

σπουδών ή λήψης 

διδακτορικού 

διπλώματος) 

Καμία δημοσιευμένη 

μελέτη/σύγγραμμα ή μη 

συναφής με το αντικείμενο 

της θέσης 

Δημοσιευμένη 

μελέτη/εργασία/σύγγραμμα 

στους τομείς δικαίου που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων 

της ΕΓΔΙΧ (τραπεζικού 

(αναδιάρθρωσης χρεών κλπ), 

εμπορικού (πτωχευτικού, 

κεφαλαιαγοράς κλπ) 

- 

(η μέγιστη βαθμολογία του 

εν λόγω κριτηρίου είναι 5 

μόρια) 

Επιπλέον 

μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών (η κρίση για 

τη συνάφεια ανήκει 

στην Επιτροπή) 

Κατοχή μεταπτυχιακού 

καθόλου σχετικού με το 

αντικείμενο της θέσης 

Κατοχή μεταπτυχιακού  

σχετικά συναφούς με το 

αντικείμενο της θέσης 

Κατοχή μεταπτυχιακού σε 

κάποιο από τα γνωστικά 

πεδία του τραπεζικού 

δικαίου ή/και του 

εμπορικού δικαίου ή/και 

δικαίου κεφαλαιαγοράς 

ή/και στα οικονομικά  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

0 μόρια 

 

5 μόρια 

 

10 μόρια 

 

Επιπλέον ξένες γλώσσες 

(πέραν των αγγλικών)  

Καμία πρόσθετη γλώσσα Σε επίπεδο  καλή και 

ανωτέρω (ισχύει για όλες τις 

επιπλέον ξένες γλώσσες, όχι 

για καθεμιά) 

- 

(η μέγιστη βαθμολογία του 

εν λόγω κριτηρίου είναι 5 

μόρια) 

Σημείωση: η βαθμολογία είναι η ρητώς αναφερόμενη στον πίνακα ανωτέρω ανάλογα με τα 

αποδεικνυόμενα στοιχεία  και δεν προβλέπονται διαβαθμίσεις αυτής (π.χ. 3 μόρια) 

 

Συντελεστής Βαρύτητας για το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων της κατηγορίας 

«Επιστημονική Κατάρτιση»: 35% 

 

2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

0 μόρια 

 

5 μόρια 

 

10 μόρια 

Έτη προϋπηρεσίας (από διορισμό, δηλ. 

μετά την ολοκλήρωση της άσκησης) 

* Ο υπολογισμός των ετών θα είναι 

ημερολογιακός  

0 – 60 μήνες (έως 5 

έτη) 

61-120 μήνες (6-10 

έτη) 

 

>121 μήνες 

(περισσότερα από 

10 έτη)  

Εργασία σε διεθνείς (μη 

κερδοσκοπικούς) οργανισμούς (π.χ. 

Ε.Ε., Ο.Η.Ε.) 

0 – 12 μήνες (λιγότερο 

από 1 έτος) 

13 – 24 μήνες (1-2 

έτη)  

>25 μήνες 

(περισσότερα από 2 

έτη) 

Συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς 

/ ανεξάρτητες αρχές, για συναφή με τις 

αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ θέματα  (με 

οποιαδήποτε άμεση με το φορέα 

εργασιακή σχέση, η οποία να 

αποδεικνύεται από έγγραφα) 

0 – 12 μήνες (λιγότερο 

από 1 έτος) 

13 – 48 μήνες (1-4 

έτη)  

 

>49 μήνες 

(περισσότερα από 4 

έτη) 

 

 

Συνεργασία με τράπεζες ή/και  φορείς 

(ΝΠΙΔ) με συναφές αντικείμενο (π.χ. 

ΤΤΕ, ΤΧΣ) για συναφή με τις 

αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ θέματα  (με 

οποιαδήποτε άμεση με το φορέα 

εργασιακή σχέση, η οποία 

αποδεικνύεται από έγγραφα) 

0 – 12 μήνες (λιγότερο 

από 1 έτος) 

13 – 48 μήνες (1-4 

έτη)  

 

>49 μήνες 

(περισσότερα από 4 

έτη) 

 

 

Ενασχόληση με ζητήματα  πτωχευτικού 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 

ενασχόλησης ως σύνδικος πτώχευσης  

(αποδεικνύεται από δικόγραφα ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο)  

Καμία 

αποδεικνυόμενη από 

έγγραφα ενασχόληση 

με τους εν λόγω 

τομείς δικαίου 

- 

(Σε περίπτωση 

αποδεικνυόμενης από 

έγγραφα 

ενασχόλησης με τους 

εν λόγω τομείς 

δικαίου οι υποψήφιοι 

λαμβάνουν 10 μόρια) 

Αποδεικνυόμενη 

από έγγραφα 

ενασχόληση με τους 

εν λόγω τομείς 

δικαίου 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

0 μόρια 

 

5 μόρια 

 

10 μόρια 

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστική 

διαδικασία, ως μέλος σε Επιτροπή ή 

ομάδα εργασίας (αποδεικνύεται από 

οποιοδήποτε έγγραφο) για θέματα 

τραπεζικού (αναδιάρθρωσης χρεών 

κλπ) και εμπορικού (πτωχευτικού, 

κεφαλαιαγοράς κλπ) δικαίου 

Καμία 

αποδεικνυόμενη από 

έγγραφα συμμετοχή 

Αποδεικνυόμενη από 

έγγραφα συμμετοχή 

-  

(η μέγιστη 

βαθμολογία του εν 

λόγω κριτηρίου 

είναι 5  μόρια) 

Πιστοποίηση ως διαμεσολαβητής (Ν. 

3898/2010)  

Δεν έχει λάβει 

πιστοποίηση ως 

διαμεσολαβητής 

Έχει λάβει 

πιστοποίηση ως 

διαμεσολαβητής 

-  

(η μέγιστη 

βαθμολογία του εν 

λόγω κριτηρίου 

είναι 5  μόρια) 

 

Η ανωτέρω συναφής εμπειρία αφορά σε ενασχόληση κατά κύριο αντικείμενο με 

συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, που είναι συναφής με τη θέση που ζητεί η προκήρυξη και 

αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα (όπως π.χ. αποδείξεις παροχής συναφών υπηρεσιών σε 

νομικό πρόσωπο με τη μορφή έμμισθης σχέσης εντολής ή άλλης ή αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού ή γνωμοδοτικού χαρακτήρα).  

Σημείωση: η βαθμολογία είναι η ρητώς αναφερόμενη στον πίνακα ανωτέρω ανάλογα με τα 

αποδεικνυόμενα στοιχεία  και δεν προβλέπονται διαβαθμίσεις αυτής (π.χ. 3 μόρια) 

 

Συντελεστής Βαρύτητας για το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων της κατηγορίας 

«Επαγγελματική Εξειδίκευση, Πείρα και Επάρκεια»: 50% 

 

3) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

0 μόρια 

 

5 μόρια 

 

10 μόρια 

Προοπτικές εξέλιξης (κατοχή 

μεταπτυχιακού στη διοίκηση 

επιχειρήσεων – ΜΒΑ ή/και 

ανάληψη θέσεων ευθύνης ή/και 

διοίκησης προσωπικού ή/και 

ομάδων εργασίας) 

Δεν επιδεικνύει 

προοπτικές εξέλιξης 

- 

(Σε περίπτωση 

αποδεικνυόμενης 

προοπτικής εξέλιξης 

από έγγραφα οι 

υποψήφιοι 

λαμβάνουν 10 μόρια) 

Επιδεικνύει 

προοπτικές εξέλιξης 

Το κριτήριο «προοπτικές εξέλιξης» συνίσταται στην ικανότητα του υποψηφίου να διοικήσει 

προσωπικό ή ομάδες εργασίας και αποδεικνύεται από έγγραφα ή βεβαιώσεις από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατέχει αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Α.Ε.Ι. 

στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή/και κατέχει ή κατείχε κατά το παρελθόν θέση ευθύνης 

ή έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας εργασίας.  

 

Συντελεστής Βαρύτητας για το κριτήριο «Προοπτικές Εξέλιξης»: 5% 
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4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

  

ΜΟΡΙΑ 

  

Με 1 εξαρτώμενο μέλος 10 

Με 2 εξαρτώμενα μέλη 20 

Με 3 εξαρτώμενα μέλη 40 

Με 4 εξαρτώμενα μέλη και πάνω 60 

Σημείωση: ως εξαρτώμενο μέλος νοείται ανήλικο τέκνο (μικρότερο των 18 ετών) 

 

Συντελεστής Βαρύτητας για το κριτήριο της κατηγορίας «Κοινωνικά Κριτήρια»: 5% 

 

 

5) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 μόρια 10 μόρια 

Εργασιακή ηθική (οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, 

αυτοπειθαρχία, επιμέλεια κλπ) 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι δεν 

ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της θέσης 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι πληρούν τις 

απαιτήσεις της θέσης 

Συναισθηματική σταθερότητα (ανταπόκριση σε 

συνθήκες πίεσης, υπομονή κλπ) 

Εξωστρέφεια (επικοινωνία,  αυτοπεποίθηση κλπ)  

Προσαρμοστικότητα (αντιμετώπιση νέων 

προκλήσεων, ευελιξία, διαλλακτικότητα, 

προσανατολισμός για την εξεύρεση λύσεων κλπ) 

Δυνατότητα συνεργασίας στον εργασιακό χώρο 

(πνεύμα συλλογικότητας, διαχείριση συγκρούσεων 

κλπ) 

Σημείωση: οι απαιτήσεις της θέσης τίθενται από την ΕΓΔΙΧ. Η κρίση για το κατά πόσο οι 

υποψήφιοι ανταποκρίνονται στις εν λόγω απαιτήσεις ανήκει στην Επιτροπή 

 

Συντελεστής Βαρύτητας για το κριτήριο της κατηγορίας «Προσωπικότητα Υποψηφίων»: 

5% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………… 
 

2. ΟΝΟΜΑ: ………………………………………. 
 

 

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………….. 
 

4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………………………….. 
 

 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ……………………………. 
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6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………….. 
 

 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
 

Τηλέφ

ωνα   

Οικίας Εργασίας  Κινητό 

 

 

  

e-mail:  
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 

 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλα 

συμπληρωματικά στοιχεία για την υποψηφιότητά μου (Να αριθμηθούν και παρατεθούν με 

την αντίστοιχη αριθμητική σήμανση όλα τα συνημμένα έγγραφα): 

 

# ΕΓΓΡΑΦΟ 
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ΑΔΑ: 9401465ΧΙ8-ΟΓΝ



Σελίδα 18/43 

 

 

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η   Δ Η Λ Ω Σ Η 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να 

ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4, Ν.1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του 

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο 

υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω τα 
απαιτούμενα προσόντα για κάθε συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται 
στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν.1599/1986. 

2. (Διαγράφεται η μη ισχύουσα επιλογή και συμπληρώνεται ανάλογα) 
Α) Δεν έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις 

αναφερόμενες στο 26 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα 

εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχω 

τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή  

Β) Έχω καταδικασθεί για τις ακόλουθες αξιόποινες 

πράξεις:……………………………. 

 

 

 

 

           

                 Ημερομηνία, …. /…./…… 

 

           

          Ο/Η 
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υποψήφιος/-α 

           

           

                                                            (ονοματεπώνυμο) 

 

 

           

   (Υπογραφή) 
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Γ. ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

(Δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία, ανάλογα με τα προσκομιζόμενα 

έγγραφα, μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων 

κριτηρίων) 

 

5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:   

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Μόρια  

Αριθμός συνημμένου 

(ως ανωτέρω πίνακα 

συνημμένων εγγράφων) 

Κατοχή διδακτορικού (η κρίση για τη συνάφεια 

ανήκει στην Επιτροπή) 

 

 

 

Κατοχή μεταπτυχιακού (η κρίση για τη 

συνάφεια ανήκει στην Επιτροπή) 

 

 

 

Συγγραφή δημοσιευμένων μελετών ή 

συγγραμμάτων συναφών(συμπεριλαμβάνονται και 

δημοσιευμένεςεργασίες και μελέτες στο πλαίσιο 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ή 

λήψης διδακτορικού διπλώματος) 

  

Επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (η 

κρίση για τη συνάφεια ανήκει στην Επιτροπή) 

  

Επιπλέον ξένες γλώσσες (πέραν των αγγλικών)    

 

 

6) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Μόρια  

Αριθμός συνημμένου 

(ως ανωτέρω πίνακα 

συνημμένων εγγράφων) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Μόρια  

Αριθμός συνημμένου 

(ως ανωτέρω πίνακα 

συνημμένων εγγράφων) 

Έτη προϋπηρεσίας (από διορισμό, δηλ. μετά 

την ολοκλήρωση της άσκησης) 

* Ο υπολογισμός των ετών θα είναι 

ημερολογιακός  

  

Εργασία σε διεθνείς (μη κερδοσκοπικούς) 

οργανισμούς (π.χ. Ε.Ε., Ο.Η.Ε.) 

  

Συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς / 

ανεξάρτητες αρχές, για συναφή με τις 

αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ θέματα  (με οποιαδήποτε 

άμεση με το φορέα εργασιακή σχέση, η οποία να 

αποδεικνύεται από έγγραφα) 

  

Συνεργασία με τράπεζες ή/και  φορείς (ΝΠΙΔ) 

με συναφές αντικείμενο (π.χ. ΤΤΕ, ΤΧΣ)για συναφή 

με τις αρμοδιότητες της ΕΓΔΙΧ θέματα  (με 

οποιαδήποτε άμεση με το φορέα εργασιακή 

σχέση, η οποία αποδεικνύεται από έγγραφα) 

  

Ενασχόληση με ζητήματα  πτωχευτικού 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ενασχόλησης 

ως σύνδικος πτώχευσης  (αποδεικνύεται από 

δικόγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο) 

  

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστική 

διαδικασία, ως μέλος σε Επιτροπή ή ομάδα 

εργασίας (αποδεικνύεται από οποιοδήποτε 

έγγραφο)για θέματα τραπεζικού (αναδιάρθρωσης 

χρεών κλπ) και εμπορικού (πτωχευτικού, 

κεφαλαιαγοράς κλπ) δικαίου. 

  

Πιστοποίηση ως διαμεσολαβητής (Ν. 

3898/2010)  

  

  

7) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ: 

 

ΑΔΑ: 9401465ΧΙ8-ΟΓΝ



Σελίδα 22/43 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Μόρια  

Αριθμός συνημμένου 

(ως ανωτέρω πίνακα 

συνημμένων εγγράφων) 

Προοπτικές εξέλιξης (κατοχή μεταπτυχιακού 

στη διοίκηση επιχειρήσεων – ΜΒΑ ή/και ανάληψη 

θέσεων ευθύνης ή/και διοίκησης προσωπικού 

ή/και ομάδων εργασίας) 

  

 

8) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Μόρια  

Αριθμός συνημμένου 

(ως ανωτέρω πίνακα 

συνημμένων εγγράφων) 

Εξαρτώμενα μέλη – ανήλικα τέκνα (μικρότερα 

των 18 ετών)  

* αποδεικνύεται από το προσκομισθέν 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη σχετική 

υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

προκήρυξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3            

 

  25.2.2016 

     ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) 

          ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 

«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

 

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

     ή 

 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 

             ή 

 

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

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την 

αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης 

ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της 

Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 

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

δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη 

γλώσσα είναι η Αγγλική  

 

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

οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
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(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.  

   

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 

 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 

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

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

  

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 

Πανεπιστημίου   MICHIGAN.   

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του 

EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.  

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 

and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 

άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- 

και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 

(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

 

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

EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

. 

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό «Distinction” ή “Credit”).  
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

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

 

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

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

 

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

CEF C2. 

 

• Test of Interactive English, C2 Level. 

 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 

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

Writing, Speaking).  

 

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

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 

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

CAMBRIDGE. 

 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 

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

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 

  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

    

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 

ΑΔΑ: 9401465ΧΙ8-ΟΓΝ



Σελίδα 26/43 

 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

.  

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE 

LONDON.  

 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 

and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 

πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -

EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

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

 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 

UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία 

από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

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

EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  

 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

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

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό «Distinction” ή “Credit”).  

 

 

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

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

 

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

. 

 

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

 

• Test of Interactive English, C1 Level.  

 

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

 

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

Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία 

από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

 

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

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

 

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

CAMBRIDGE. 

 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 

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

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5  έως 6,5. 

  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

  

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  

του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 

ΑΔΑ: 9401465ΧΙ8-ΟΓΝ



Σελίδα 28/43 

 

UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE 

LONDON. 

 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 

and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 

απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 

- COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 

 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία 

από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

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

EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  . 

 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

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

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό «Distinction” ή “Credit. 

 

 

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

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

 

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

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 

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

CELC) : CEF B2. 

 

• Test of Interactive English, B2 + Level. 
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• Test of Interactive English, B2 Level. 

 

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

 

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

Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία 

από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

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

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 

 

. 

    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από 4  

έως 5. 

  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) 

(UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 

    

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 
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• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE 

LONDON .  

 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - 

(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE 

IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 

απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 

 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία 

από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF 

B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1). 

 

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

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

 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 

βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

 

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

Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 

 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of 

Europe Level B1). 

 

• Test of Interactive English, B1 + Level. 

 

• Test of Interactive English, B1 Level.  

 

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
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• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία 

από 67 έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  

 

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή  

 

               ή  

 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 

πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 

γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

 

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

αποδεικνύεται, ως εξής:  

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   

 

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2. 

 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο 

τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

   

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

 

   • 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). 

  

• DELF 2
ND

 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 

• 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) :  
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•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. 

  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).  

 

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 

 

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

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 

•  DELF B1. 

 

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1.  

 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes 

(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1 

  

•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 

απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-

Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 

 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

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

αποδεικνύεται, ως εξής:  
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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. 

 

• 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. 
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• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 

31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

C1. 

 . 

 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

(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 του Ινστιτούτου Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 

31/12/2014) . Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

Β2. 

. 

  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 

(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. 
 

• 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). 
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 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι  

31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  

(Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 

  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 

 

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

 

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

   

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 

Αθηνών) 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 

TRADUTTORE. 

 

 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

   

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

 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 

  

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
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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 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

   

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

  

• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

 

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

  

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

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
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• 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 τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 

απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό 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)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)  

  

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) 

(μέχρι το 2008)  

 

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος 

του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το 

Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
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(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος 

του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 

2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και 

Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- 

(DELE)  (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος 

του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

 

(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)  
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•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) 

(μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  

. 

•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος 

του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  

 

 

 

               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

 

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

αποδεικνύεται, ως εξής:  

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
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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). 

 

 • 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», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

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

  

 (γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

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

  

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
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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). 

 

• 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», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

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

 

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα 

 

Επίσης: 

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , 

(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. 
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Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

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

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

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 

χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης 

ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

Σημείωση:  

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 

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

 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 

347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επίσημη 

μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης 

γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί 

από δικηγόρο. 
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