ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής προκηρύσσει μία (1) θέση
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (επιστημονικού συνεργάτη), με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,
σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 4780/2021.
Η θέση του επιστημονικού συνεργάτη είναι πλήρους απασχόλησης και τα
καθήκοντά του περιγράφονται ως εξής:
- Ενημέρωση της Επιτροπής για το διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ιδίως σε
θέματα Τεχνοηθικής
- Εισηγήσεις προς την Επιτροπή για νέα θέματα Γνωμών και Συστάσεων στον
τομέα της Τεχνοηθικής
- Συγγραφή και περαιτέρω επεξεργασία προσχεδίων Γνωμών και Συστάσεων
- Συγγραφή Επιστημονικών Εκθέσεων που συνοδεύουν τις Γνώμες της
Επιτροπής, μετά από έρευνα και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
- Σχεδιασμός, σύνταξη και επιμέλεια των έντυπων κειμένων της Επιτροπής εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο
- Συμβολή στην οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων της Επιτροπής,
συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου εκπαιδευτικού της σεμιναρίου
- Σύνταξη Δελτίων Τύπου της Επιτροπής
- Επιμέλεια μεταφράσεων στα αγγλικά των κειμένων της Επιτροπής
- Προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής
- Επιμέλεια της ύλης και της έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού της
Επιτροπής
- Επικοινωνία με τους εξ αποστάσεως και διά ζώσης ασκούμενους της
Επιτροπής και επίβλεψη των καθηκόντων τους
- Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων της
Επιτροπής (στα ελληνικά και αγγλικά)
- Σχεδιασμός, σύνταξη και επιμέλεια του μηνιαίου Newsletter της Επιτροπής
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Στα καθήκοντά του επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνεται και η
υποχρεωτική συμμετοχή στις απογευματινές συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Επιτροπής και την κατανομή έργων από τον Πρόεδρο.
Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων είναι
-

-

-

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (κατόπιν αναγνώρισης).
Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
(κατόπιν αναγνώρισης) σε αντικείμενο που εμπίπτει σε ένα ή
περισσότερα από τα πεδία της βιοηθικής με έμφαση στη χρήση μαζικών
δεδομένων, ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης ή/και της ρομποτικής,
δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεχνολογικού δικαίου,
της ηθικής και του δικαίου της πληροφορικής και του διαδικτύου, ή της
ψηφιακής δεοντολογίας (digital ethics) ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και εμπειρία
τουλάχιστον δύο ετών στα ανωτέρω αντικείμενα μετά την απόκτηση
του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Διδακτική ή ερευνητική επιστημονική εμπειρία (κατ’ ελάχιστον 4ετής),
σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα ερευνητικά
κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα, ή εθνικές αρχές .
Άριστη γνώση της αγγλικής – επίπεδο C2.

Πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που κατά το στάδιο της συνέντευξης θα
συνεκτιμηθούν από την επιτροπή επιλογής του ΑΣΕΠ, κατά σειρά, είναι:
-

-

Μεταδιδακτορικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους σε αντικείμενα που
εμπίπτουν στη θεματολογία της βιοηθικής, της ηθικής ή του δικαίου της
τεχνολογίας και της πληροφορικής ή της προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Συμμετοχή σε επιτροπές ή συναφή όργανα δεοντολογίας και ηθικής της
έρευνας, επιστήμης ή τεχνολογίας.
Πρόσθετοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση από
τα αρμόδια όργανα) σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία.
Διοργάνωση συνεδρίων, εγχώριων και διεθνών, σε συναφή
αντικείμενα.
Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία.
Άριστη γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 ή πολύ καλή
γνώση δύο ή περισσότερων ξένων γλωσσών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
· Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, με πρόσφατη
φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας), στο οποίο μπορεί να αναφέρονται
και τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτουμένων τα οποία διαθέτουν
και τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να
αξιολογηθούν πληρέστερα οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία επιλογής.
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Στοιχεία που δεν είναι απαιτούμενα αλλά οι υποψήφιοι κρίνουν χρήσιμο να
συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους στο στάδιο της
συνέντευξης, μπορούν να τα συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους σημείωμα
και πρέπει να είναι σε θέση να τα αποδείξουν εάν τους ζητηθεί. Ειδικά στις
περιπτώσεις του συγγραφικού έργου (βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες
εισηγήσεις σε συνέδρια ή ημερίδες, κ.λπ.) θα πρέπει στο βιογραφικό σημείωμα
να αναγράφονται τα αναγκαία στοιχεία εύρεσης της δημοσίευσης: π.χ.
εκδοτικός οίκος ή επιστημονικό περιοδικό, τόμος / σελίδες και έτος
δημοσίευσης. Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου
της Επιτροπής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας να
χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass).
· Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο
· Αντίγραφα των 5 κυριότερων επιστημονικών δημοσιευμάτων κατά τη κρίση
της/του υποψηφίας/ου
· Αντίγραφα των πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από
ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν
πιστοποιητικό αναγνώρισης.
· Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά διδακτικής ή/και επιστημονικής ερευνητικής
εμπειρίας/προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα:
Α) Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να
ληφθεί υπόψη ως χρόνος εμπειρίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει:
α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών) ή
β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για
κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, το
αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική
σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και η ιδιαίτερη
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη
βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωση.
Β) Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην
τριτοβάθμια, εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν:
(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να
αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία
παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η
διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ
εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες
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ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που
παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται
στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης,
κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
(β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην
αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε
επίσημη μετάφραση.
· Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το
συναφές Παράρτημα του ΑΣΕΠ
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους
ότι τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή και ακριβή.
•

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των
κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

Οι τρεις (τουλάχιστον) επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη
ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, η οποία θα ληφθεί επίσης υπ’ όψη στην τελική
μοριοδότηση, σύμφωνα με το άρθρ. 32 του ως άνω νόμου.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄ 175
με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού).
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία
αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1,
Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου Δ΄/Γ1 (Σ.Ε.).
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 006, τηλ. 2310997571-72-76), το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων,
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει,
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υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη
συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει),
ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α του άρθρου 8 του
ν. 3528/2007).
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή
κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ. 1.γ του άρθρου 8 του ν.
3528/2007).
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις (παρ. 1.δ του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου
Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει
πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007). Για τη διαπίστωση του
ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον
ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως
από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο
Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του
κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις
συνέπειες της ποινής.
4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
(άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν
προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως
Έλληνες πολίτες.
5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα,
μεταπτυχιακό τίτλο τίτλο ξένης γλώσσας, όπως και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα
τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.
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Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην
αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις,
δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο
Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των αρχικών
πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Ειδικότερα, οι
εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα
απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και
αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς
αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και
επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή
καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π.
των αρχικών πινάκων κατάταξης, οι ανωτέρω υποψήφιοι τεκμαίρεται ότι δεν
διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να
προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του αρχικού πίνακα αποκλειομένων για
τυπικούς λόγους (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον αρχικό
πίνακα αποκλειομένων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά
του αρχικού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι
στον αρχικό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω κριτηρίου ή
μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι
υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω
απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να
συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης
των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως
και 5 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα
προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα
απαιτούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται η
πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για
αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.
Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών,
μετά από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή
πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων
κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους.
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα
διορισμού, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της
βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του
ν. 4765/2021.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΤΙΤΛΟΙ (Α)
1. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό
περιγράφεται
στην προκήρυξη 500
2. Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη 200
3. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master)
συναφής με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην
προκήρυξη 100
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
4. Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή έως και 96 μήνες, 8 ανά μήνα
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ)
5. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 90
6. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 60
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Δ)
7. Συνέντευξη 800
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Α. Οι μονάδες των κριτηρίων 1,2 και 3 υπολογίζονται αθροιστικά για τους
κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε
περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και
μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και, εάν
πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ
αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που
αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
Β. Μοριοδοτείται η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο ή την επιστημονική εξειδίκευση της θέσης
Γ. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία
είναι αθροιστική. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων
γλωσσών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η επιλογή γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων, από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 31-35 του ν.4765/2021.
Στην τριμελή σύνθεση μετέχουν δύο (2) μέλη, νυν ή/και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π.,
από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και ένα (1) οποιασδήποτε
βαθμίδας μέλος Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσας ή Ομότιμος Καθηγητής Α.Ε.Ι.. Στην
7

πενταμελή σύνθεση μετέχουν τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή/και πρώην,
από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε
βαθμίδας μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι.,
εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν,
αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, και ένας (1) εκπρόσωπος του φορέα που φέρει την ιδιότητα του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της διοίκησης
του φορέα.
Για την υποβολή ενστάσεων κατά τα άρθρα 33 και 35 του ν.4765/2021,
απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου -> Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των
υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου
στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον
ενιστάμενο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Διευκρίνιση: «Αίτηση» αποτελεί το διαβιβαστικό του ηλεκτρονικού
μηνύματος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 26 Αυγούστου έως
και 26 Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση: secretariat@bioethics.gr, με θέμα :
«Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη στην
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής».
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων αναρτάται αμελλητί στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και
Τεχνοηθικής
και αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών
(web.support@ypes.gr), για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη
διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα, ΠροσωπικόΠροσλήψεις» .
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
Καθηγήτρια Βιοηθικής- ETH Ζurich
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/
C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), 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 Α.Σ.Ε.Π., από τους οικείους φορείς,
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Άριστη 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
overall score 200-210 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 •
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. • ECPECERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language
Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.) • ΤΕST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL
TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως 990. (Από
1/12/2019) • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) ή
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PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF
C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) • ISE IV INTEGRATED
SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του
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 ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης). • EDI Level 3 Certi cate in ESOL International JETSET Level 7
(CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certi cate 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 Certi cate in ESOL
International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
31.8.2009) • Ascentis Level 3 Certi cate in ESOL International (CEF C2) • ESB
Level 3 Certi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). •
Michigan State University - Certi cate of English Language Pro ciency (MSU CELP): CEF C2. • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of
Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). • NOCN Level 3 Certi cate in
ESOL International (C2). 1406 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος
Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 • AIM Awards Level 3 Certi cate in ESOL International
(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Quali cations Level
3 Certi cate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking). • LRN Level 3 Certi cate in ESOL International (CEF
C2) • GA Level 3 Certi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3
Certi cate in ESOL International (Classic C2) • C2 -LanguageCert Level 3 Certi
cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2LanguageCert Level 3 Certi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) • Open
College Network West Midlands Level 3 Certi cate in ESOL International (CEFR
C2) • NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 •
LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certi cate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) (β) Πολύ καλή
γνώση (Γ1/C1): • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN
ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
180-199 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 • FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH του CAMBRIDGE ASS ESSMENT ENGLISH overall score 180-190 •
BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί έως και 19.11.2019) • INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7 έως 8. • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από
το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το
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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
E D E X C E L ή E D E X C E L L E V E L 2 C E R T I F I C AT E I N E S O L
INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY
COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - 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, ΝΗUSA) και της
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. • ΤΕST OF ENGLISH FOR
INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1.12.2019
βαθμολογία από 785 έως 920. • EDI Level 2 Certi cate in ESOL International
JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certi cate in ESOL
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEFR C1) • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες:
Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων
είναι με βαθμό “Pass”). • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). • OCNW Certi
cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent
level C1) ) (μέχρι 31.8.2009) • Ascentis Level 2 Certi cate in ESOL International
(CEF C1) • ESB Level 2 Certi cate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level C1). • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) • Test of
Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level
(Gatehouse Awards). • NOCN Level 2 Certi cate in ESOL International (C1). • AIM
Awards Level 2 Certi cate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking) ή AIM Quali cations Level 2 Certi cate in ESOL
International (C1) (Anglia Pro ciency) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking). • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY
(MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT. ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening,
Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language
Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA
ή Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening,
Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language
Assessment • LRN Level 2 Certi cate in ESOL International (CEF C1) • GA Level 2
Certi cate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certi cate in ESOL
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International (Classic C1) • C1 - LanguageCert Level 2 Certi cate in ESOL
International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 - LanguageCert Level
2 Certi cate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). • Open College Network
West Midlands Level 2 Certi cate in ESOL International (CEFR C1) • NYLC -NEW
YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 • LanguageCert Test of
English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certi cate in ESOL International (Listening,
Reading) (LanguageCert Test of English C1) (γ) Καλή γνώση (Β2): • FIRST
CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. •
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179 • BULATS English Language Test, βαθμολογία
60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19.11.2019) •
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. • BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 • BUSINESS ENGLISH
CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 160-170 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 • (ECCE)- CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH
LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA
ή Michigan Language Assessment.) • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I
C E RT I F I C AT E I N ES O L I N TER N ATI O N A L ( C EF B 2 ) ( EN G LI S H
INTERNATIONAL CERTIFICATE) • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN
ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL
1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
-COMMUNICATORκαι 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 &
G U I L D S C E RT I F I C AT E I N I N T E R N AT I O N A L S P O K E N E S O L COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης). • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE
B2)του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA) • TEST OF
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505
έως 780. • EDI Level 1 Certi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
ή PEARSON EDI Level 1 Certi cate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON
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LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) •
PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). • PEARSON
LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit. • OCNW Certi cate in ESOL International at Level 1
(Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31.8.2009) • Ascentis
Level 1 Certi cate in ESOL International (CEF B2) • ESB Level 1 Certi cate in
ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). • Michigan State
University - Certi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2. •
Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) • Test of Interactive English, B2
Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). • NOCN
Level 1 Certi cate in ESOL International (B2). • AIM Awards Level 1 Certi cate in
ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM
Quali cations Level 1 Certi cate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced)
(Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). • MICHIGAN ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENT 1408 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες:
Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan
Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTSCaMLA ή ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή
Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan
Language Assessment • LRN Level 1 Certi cate in ESOL International (CEF B2) •
GA Level 1 Certi cate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certi cate
in ESOL International (Classic B2) • Β2 -LanguageCert Level 1 Certi cate in ESOL
International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 LanguageCert Level 1 Certi cate in ESOL International (Speaking) (Communicator
B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •
Open College Network West Midlands Level 1 Certi cate in ESOL International
(CEFR B2) • NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certi cate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για
την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό 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 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): • Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • Δίπλωμα
ALLIANCE FRANCAISE. • Πιστοποιητικό D.A.L.F. - ΟPTION LETTRES ή
DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. • DIPLOME DE LANGUE ET
LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του
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διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ParisSorbonne Universite. • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. • Certi cat 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 (ParisSorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. • Certi cat 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
OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2): • Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • DELF 1ER
DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας
-CIEP. • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το
1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISESORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. • Certi cat de competences
linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2 • CERTIFICAT V.B.L.T.
NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. Σημείωση: Για τα
πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή
Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): •
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Τεύχος
Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1409 • GoetheZerti kat 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
κ α ι τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ G o e t h e ( μ έ χ ρ ι 3 1 . 1 2 . 2 0 11 ) • Z E N T R A L E
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 Z E R T I F I K AT C 1 τ ο υ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ G o e t h e . • Z E N T R A L E
MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. •
PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. •
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH
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(μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN,
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN
του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2): • Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • GOETHE - ZERTIFIKAT B2
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. •
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. •
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH
(μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN,
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1
και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): • Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • DIPLOMA
SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA • DIPLOMA DI LINGUA E
CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) •
DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
TRADUTTORE. • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. •
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου
Γενεύης. • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) (β) Πολύ
καλή γνώση (Γ1/C1): • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003. • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού
Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA
ITALIANA • 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). Σημείωση:
Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται
στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του
πιστοποιητικού.
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή
Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): •
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
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αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • DIPLOMA
DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002) • DIPLOMA DE
ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι
το 2008) • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Ισπανίας) • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ισπανίας) (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): • Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1
(DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) • CERTIFICADO ELEMENTAL
E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). (γ) Καλή γνώση (Β2): • Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. • DIPLOMA
BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002)
(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) • DIPLOMA DE ESPANOL COMO
LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από
το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ισπανίας) • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE)
(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1
και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): • Κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). •
СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του
Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα
χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της
Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014). • СЕРТИФИКАТ О
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής
γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) • PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ
«ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Πολύ καλή γνώση
(Γ1/C1): • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.
2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003). • СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος
του 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
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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 Τεύχος
Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1411 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). Η γνώση της Ρωσικής
γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, επίσης
με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο
248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν
εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - Α΄ 38) Η γνώση της Αραβικής
γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2/Β2) αποδεικνύεται ως
εξής: (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): Certi cate of the Arabic Language Pro cient
Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus» (β)
Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): Certi cate of the Arabic Language Advanced Level C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus» (γ) Καλή
γνώση (Β2): Certi cate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του
Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus» Η γνώση της
αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται
και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά
από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα
πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του
ανωτέρω νόμου. Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής,
σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή
Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και
χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά
από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα
πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του
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ανωτέρω νόμου. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των
τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και
ισπανική που αναγράφονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, οι οποίοι γίνονται
δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020,
Α΄ 53).
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 Α.Ε.Ι. 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, συνοδευόμενο από σχετική
βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,
(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 της ξένης
γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας
αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης. Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής
βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή
Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. Σημείωση: α)
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι
επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα
μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι
σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. Η άδεια
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης
γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα,
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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