
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Έδρα: Διον. Αρεοπαγίτου 15, 11742 Αθήνα

Α/Α
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΨΗΦΙΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                                                       

(οι κατωτέρω αριθμοί αντιστοιχούν στις Αιτιολογίες του Υπομνήματος στο τέλος του 

παρόντος Πίνακα)

1 ΑΜ ***176 1

2 Ρ ***588 1

3 ΑΙ ***851 1

4 ΑΜ ***853 1, 2, 8

5 ΑΖ ***603 1, 2, 8, 20

6 ΑΚ ***732 1, 8

7 ΑΖ ***843 1, 8

8 ΑΗ ***518 1, 18

9 ΑΑ ***829 1, 20

10 ΑΗ ***545 1, 20, 21

11 ΑΚ ***974 1, 21

12 ΑΜ ***362 2

13 ΑΚ ***679 2

14 ΑΖ ***930 2

15 ΑΗ ***945 2

16 ΑΒ ***018 2

17 ΑΝ ***922 2

18 ΑΗ ***502 2, 4

19 ΑΝ ***938 2, 4

20 ΑΗ ***102 2, 4

21 Ξ ***958 2, 4

22 ΑΜ ***845 2, 4

23 Ρ ***361 2, 4, 12

24 Φ ***118 2, 8

25 ΑΚ ***934 2, 8

26 Φ ***514 2, 8

27 ΑΙ ***348 2, 8

28 ΑΚ ***416 2, 8

29 ΑΚ ***731 2, 8

30 ΑΙ ***060 2, 8

31 Χ ***316 2, 8

32 ΑΗ ***859 2, 8, 12

33 (ΧΩΡΙΣ Α.Δ.Τ.) 2, 8, 15, 22

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 66 ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ / ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ) 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ



34 ΑΖ ***968 2, 8, 20

35 ΑΝ ***627 2, 9

36 ΑΒ ***378 2, 11

37 ΑΚ ***067 4

38 ΑΒ ***342 4, 6

39 ΑΗ ***654 4, 9

40 ΑΚ ***345 4, 9

41 ΑΗ ***816 4, 9

42 ΑΗ ***895 4, 9

43 ΑΑ ***350 4, 9

44 ΑΝ ***777 4, 9

45 Χ ***258 4, 9

46 ΑΜ ***807 4, 18

47 ΑΗ ***067 4, 21

48 ΑΚ ***114 4, 22

49 ΑΗ ***367 4, 22

50 ΑΑ ***743 8

51 ΑΖ ***415 8

52 ΑΙ ***774 8

53 ΑΜ ***053 8, 20

54 ΑΗ ***881 8, 22

55 ΑΟ ***738 11

56 Χ ***520 20, 21, 22

57 ΑΗ ***628 21

58 ΑΝ ***264 21

59 ΑΒ ***493 21

60 ΑΑ ***521 21

61 Ρ ***077 21

62 ΑΚ ***871 21

63 ΑΜ ***299 21

64 ΑΚ ***519 21

65 ΑΗ ***494 21

66 Φ ***747 21

67 Σ ***221 21

68 Σ ***509 21

* ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) ΣΟΧ 3/2021   

1. Δεν προσκομίσθηκε δίπλωμα ΙΕΚ (με την απαιτούμενη βεβαίωση) ή πτυχίο Β΄κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΔΕ) ή προσκομίσθηκε μόνο δίπλωμα ΙΕΚ χωρίς την αντίστοιχη βεβαίωση.

2. Προσκομίσθηκε τίτλος γνώσης ξένης γλώσσας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021, είτε ως προς το επίπεδο της πολύ 

καλής ή άριστης γνώσης (Γ1 ή Γ2) όπως οι τίτλοι αναφέρονται στο Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας (Α2) με σήμανση έκδοσης «07-12-

2020», είτε ως προς την ξένη γλώσσα, διότι κατατέθηκαν τίτλοι άλλων ξένων γλωσσών, πλην Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών.  - Το Ειδικό Παράρτημα 

(Α2) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί)



22. Δεν προσκομίστηκε συμπληρωμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατά το πρότυπο έντυπο ΣΟΧ 2
ΔΕ/ΥΕ

.

15. Δεν κατατέθηκε φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και δεν προκύπτουν από άλλο δημόσιο έγγραφο τα στοιχεία της.  

8. Δεν προσκομίσθηκε μετάφραση για τον προσκομισθέντα τίτλο γνώσης ξένης γλώσσας. 

7. Μετάφραση που δεν επικυρώνεται ως προς την ακρίβειά της (βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», σελ. 31: Τίτλοι, 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της 

ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914)

14. Αίτηση χωρίς κανένα από τα δικαιολογητικά που απαιτεί η Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 (τίτλος σπουδών, τίτλος γνώσης ξένης γλώσσας, ΑΔΤ) 

19. Προσκομίσθηκε ξενόγλωσση βεβαίωση επιτυχίας - λήψης τίτλου γνώσης ξένης γλώσσας, χωρίς να είναι νόμιμα μεταφρασμένη κατά τις ειδικές 

προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (βλ. σελ. 31, Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της 

αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα). - Το 

Ειδικό Παράρτημα (Α2) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 

https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί
20. Δεν αναγράφεται ο φορέας πρόσληψης (Μουσείο Ακρόπολης) στην αίτηση συμμετοχής.

12. Προσκομίσθηκε τίτλος ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), που δεν έχει εκδοθεί από τους προβλεπόμενους φορείς χορήγησης τίτλων του 

Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας (σήμανση έκδοσης «07-12-2020») - Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 

Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί

11. Προσκομίσθηκε φωτοτυπία βεβαίωσης επιτυχίας για την λήψη τίτλου ξένης γλώσσας από ιδιωτικό φορέα (ιδιωτικό έγγραφο), χωρίς να είναι 

επικυρωμένη ως προς την ακρίβειά της (όπως απαιτεί το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (σελ. 31-33, 

φωτοαντίγραφο έπρεπε να είναι επικυρωμένο από δικηγόρο ή ελληνική δημόσια αρχή, ή να είναι φωτοαντίγραφο από αντίγραφο, που είχε επικυρωθεί 

από έλληνα δικηγόρο ή από υπηρεσίες - φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 11 Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45 όπως ισχύει, Ν. 1497/1984, άρθρα 1-5, ΦΕΚ Α΄ 

188) - Το Παράρτημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί)

13. Προσκομίσθηκε τίτλος αλλοδαπού ΑΕΙ χωρίς πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Ο τίτλος ξένης γλώσσας που προσκομίσθηκε, δεν είναι νόμιμα μεταφρασμένος κατά το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-

2021». - Το Παράρτημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί)
4. Φωτοαντίγραφο μετάφρασης από δικηγόρο, το οποίο προσκομίσθηκε ανεπικύρωτο ως προς την ακρίβειά του ως φωτοαντιγράφου (η 

μετάφραση από δικηγόρο, όταν προσκομίζεται σε φωτοτυπία, επειδή αποτελεί φωτοτυπία ιδιωτικού εγγράφου διέπεται από όσα προβλέπονται για τις 

φωτοτυπίες ιδιωτικών εγγράφων. Συνεπώς η φωτοτυπία της μετάφρασης έπρεπε να είναι επικυρωμένη από έλληνα δικηγόρο ή ελληνική δημόσια αρχή και 

ως προς την ακρίβειά της ως φωτοαντίγραφο, ή να είναι φωτοαντίγραφο αντιγράφου επικυρωμένου, ως προς την ακρίβεια του αντιγράφου, από έλληνα 

δικηγόρο ή από υπηρεσίες - φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 11 Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45, όπως ισχύει, Ν. 1497/1984, άρθρα 1-5, ΦΕΚ Α΄ 188, βλ. 

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», σελ. 31-32) - Το Παράρτημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης 

αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 (https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί)

5. Στην επικύρωση ακρίβειας της μετάφρασης από δικηγόρο, που προσκομίσθηκε, ελλείπει η βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου περί επαρκούς 

γνώσης από αυτόν της γλώσσας, από και προς την οποία μεταφράζει, η οποία βεβαίωση απαιτείται, καθ' όσον η προσκομισθείσα μετάφραση φέρει 

ημερομηνία επικύρωσης από τον μεταφράσαντα δικηγόρο μετά τις 27-9-2013 (είναι αναγκαία για επικυρώσεις μεταφράσεων, που συντάσσουν και 

επικυρώνουν έλληνες δικηγόροι μετά την 27-9-2013, οπότε άρχισε να ισχύει ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, που απαιτεί τη βεβαίωση αυτή, άρθρο 36 Κώδικα 

Δικηγόρων, Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α΄ 208)
6. Προσκομίσθηκε ελληνική μετάφραση χωρίς να γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων (βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», σελ. 31). - Το Παράρτημα βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 (https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί)

21. Δεν προσκομίστηκε κανένας τίτλος ξένης γλώσσας με την μετάφραση αυτού ή δεν προσκομίσθηκε τίτλος ξένης γλώσσας, παρά μόνο μετάφραση.

18. Η αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά απεστάλη ως απλή επιστολή και όχι ως συστημένη όπως απαιτεί η Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021.

16. Εκπρόθεσμη αίτηση.

9. Δεν προσκομίσθηκε επικυρωμένος τίτλος γνώσης ξένης γλώσσας, τον οποίο επικαλείται το συνημμένο έγγραφο της μετάφρασης.

10. Κατατέθηκε φωτοαντίγραφο που φέρει μόνο σφραγίδα δικηγόρου χωρίς επικύρωση της ακρίβειάς του ως φωτοτυπίας (ελλείπει το κείμενο της 

επικύρωσης).

17. Προσκομίσθηκε τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής χωρίς βεβαίωση ισοτιμίας των αρμόδιων φορέων και χωρίς βεβαίωση αντιστοιχίας 

σε εικοσάβαθμη κλίμακα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας όπως απαιτεί το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «10-06-

2021». - Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης αναρτημένο μαζί με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 

https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί


