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Ρροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ 

Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ) του Μουςείου Ακρόπολθσ ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων με 

ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (κατά τθ διαδικαςία 

άρκρου 21 του Ρ.Δ. 64/2013, Αϋ 113) 

 

ΑΡΟΦΑΣΗ 

ΤO Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΟΡΟΛΗΣ 

 

Ζχοντασ υπ' όψιν: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ν. 3711/2008 «Κδρυςθ νομικοφ 

προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΟΡΟΛΗΣ» 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 224/05.11.2008), όπωσ τροποποιικθκε με 

τον νόμο 3773/2009 και ιςχφει, και ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 2 

αυτοφ. 

2. Τον ν. 3528/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν Υπαλλιλων 

και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Αϋ 26/9.2.2007). 

3. Τον ν. 2431/1996 «Διοριςμόσ ι πρόςλθψθ πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» (ΦΕΚ Αϋ 175/30.7.1996). 

4. Tου άρκρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ 

(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 

ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ Αϋ 184/23.9.2020). 
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5. Του άρκρου 5 παρ. 2 περ. ιγ - ιδ του ν. 3469/2006 «Εκνικό Τυπογραφείο, 

Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 

131/28.6.2006). 

6. Του άρκρου 52 παρ. 1 και 3 του ν. 4830/2021 «Νζο πλαίςιο για τθν ευηωία 

των ηϊων ςυντροφιάσ - Ρρόγραμμα «ΑΓΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 

169), όπωσ ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ» (ΦΕΚ Αϋ145/5.8.2016). 

8. Τισ διατάξεισ των άρκρων 5 παρ. 1 περ. εε, 7 παρ. 2 περ. ε, 17, 19 παρ. α 

περ. εε, 21 του Ρ.Δ. 64/2013 «Οργανιςμόσ του Μουςείου Ακρόπολθσ» 

(ΦΕΚ Αϋ 113/20.05.2013). 

9. Τισ διατάξεισ των άρκρων 3-55 του Ρ.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίθςθ ςε 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, που αφοροφν το 

προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του Δθμοςίου, των 

οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων 

Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Αϋ 191/10.9.1988). 

10. Τισ αποφάςεισ τθσ Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ υπ’ αρικμ. 

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/411176/28034/23027/1112/23.08.2018 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 484), ΥΡΡΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/711015/53705/52432/ 

1810/20.12.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1099), ΥΡΡΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 

454153/39198/33620/31994/1017/25.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 699), ΥΡΡΟΑ 

36454/29.01.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 59), ΥΡΡΟΑ 420874/07.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

752), ΥΡΡΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/634365/21.12.2022 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 

1192/22.12.2022) για τον διοριςμό των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Μουςείου Ακρόπολθσ. 

11. Τθν υπ’ αρικμ. 31/27.9.2022 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 

«Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2023». 

12. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΑΔ/ΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.22 εγκφκλιο του ΥΡΕΣ 

μζροσ Γ’ Άμεςεσ Ενζργειεσ παρ. 1 για τθ μθ αντιςτοίχιςθ κζςεων 

κατθγοριϊν ΡΕ και ΤΕ βάςει εγκριτικϊν αποφάςεων ζτουσ εγκριτικϊν 

αποφάςεων ζτουσ 2022 κακϊσ και κζςεισ κατθγοριϊν ΡΕ και ΤΕ που 

περιλαμβάνονται ςτον προγραμματιςμό προςλιψεων ζτουσ 2023 (ΡΥΣ 

31/2022). 

13. Τθν υπθρεςιακι ανάγκθ κάλυψθσ τθσ κζςθσ μιασ κζςθσ Ειδικοφ 

Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ) ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων 

Μουςείου Ακρόπολθσ για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ Εκκζςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Συλλογϊν και Εκκζςεων του Μουςείου Ακρόπολθσ. 
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14. Τθν απόφαςθ τθσ 13θσ/2023 Συνεδρίασ τθσ 29-03-2023 του Δ.Σ. του 

Μουςείου Ακρόπολθσ για τθν ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Επιλογισ για τθν 

πλιρωςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ (ΑΔΑ: 6ΘΕΦ469ΗΤ0-ΚΣΘ). 

15. Τον Ρροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2023 του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Μουςείο 

Ακρόπολθσ» και το γεγονόσ ότι θ προκαλοφμενθ δαπάνθ κα καλυφκεί 

από τουσ προχπολογιςμοφσ του ζτουσ 2023 και επομζνων ετϊν του 

Μουςείου Ακρόπολθσ. 

16. Τθν από 29-03-2023 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν και 

Οικονομικϊν Υποκζςεων (Δ2) με τθν οποία βεβαιϊνεται θ φπαρξθ των 

απαιτοφμενων πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τθν 

πλιρωςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ. 

17. Το γεγονόσ ότι το ποςό τθσ δεςμευόμενθσ με τθν παροφςα πίςτωςθσ, 

είναι εντόσ του εγκεκριμζνου ποςοςτοφ διάκεςθσ. 

18. Τθν απόφαςθ τθσ Συνεδρίασ 13θσ/2023 τθσ 29-03-2023 του Μουςείου 

Ακρόπολθσ 

 

 

Ρροκθρφςςει 

τθν πλιρωςθ μιασ (1) οργανικισ κζςθσ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ 

(ΕΕΡ) ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων του Τμιματοσ Εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ 

Συλλογϊν και Εκκζςεων του Μουςείου Ακρόπολθσ (Ν.Ρ.Δ.Δ.) με ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.3711/2008 (Αϋ 224) και τα άρκρα 19 παρ. α περ. εε και 21 του Ρ.Δ. 64/2013 

«Οργανιςμόσ του Μουςείου Ακρόπολθσ» (ΦΕΚ Αϋ 113/20.05.2013) και τισ 

διατάξεισ του ν. 3711/2008 (Αϋ 224). 

 

Κεφάλαιο Α. Ρεριγραφι αρμοδιοτιτων κζςθσ 

Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί καλείται να απαςχολθκεί ςε οργανικι κζςθ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, κατθγορίασ Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 

(ΡΕ) ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων ςτο Τμιμα Εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ 

Συλλογϊν και Εκκζςεων (Δ1) του Μουςείου Ακρόπολθσ. 

 

1. Κακικοντα προκθρυςςόμενθσ κζςθσ: 

α. Το Τμιμα Εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Συλλογϊν και Εκκζςεων (Δ1) του 

Μουςείου Ακρόπολθσ ςτο οποίο ανικει θ προκθρυςςόμενθ οργανικι κζςθ 

Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ) ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων ζχει 

τισ εξισ αρμοδιότθτεσ, κατά το άρκρο 7 παρ. 2 περ. ε του Ρ.Δ. 64/2013 (Αϋ 

113): 

«ε. Τμήμα Εκθζσεων 
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Στισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ περιλαμβάνονται: 

αα. θ ςυγκρότθςθ πολιτικισ εκκζςεων και ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ τουσ, ββ. θ 

οργάνωςθ και υλοποίθςθ των περιοδικϊν εκκζςεων και επανεκκζςεων του 

Μουςείου, γγ. θ επιςτθμονικι επιμζλεια, ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ και ο 

ςχεδιαςμόσ του εποπτικοφ υλικοφ των περιοδικϊν εκκζςεων και επανεκκζςεων, 

δδ. Η ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ των ςυλλογϊν του Μουςείου για 

κζματα που άπτονται του αρχαιολογικοφ υλικοφ ευκφνθσ τουσ, εε. Η πρόταςθ 

προσ τθ Διεφκυνςθ τθσ ςυγκρότθςθσ ομάδων διαχείριςθσ εκκζςεων, ανά 

περίπτωςθ και θ αξιολόγθςθ του παραγόμενου ζργου, ςτςτ. Ο ςχεδιαςμόσ 

ερευνϊν κοινοφ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Υποδοχισ επιςκεπτϊν και το 

Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Προβολισ, ηη. Η τιρθςθ του αρχείου των 

εκκζςεων των ζργων και θ διεκπεραίωςθ τθσ αλλθλογραφίασ τθσ ςχετικισ με τθν 

προετοιμαςία των εκκζςεων, τθν ζκδοςθ πρωτοκόλλων δανειςμοφ και 

παραλαβισ των ζργων του Μουςείου, θθ. θ ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και 

λειτουργία φωτογραφικοφ εργαςτθρίου για τθν φωτογραφικι τεκμθρίωςθ των 

ςυλλογϊν του, τθν παραγωγι φωτογραφικοφ υλικοφ που να καλφπτει όλεσ τισ 

ανάγκεσ του Μουςείου (αρχειακζσ, εκκεςιακζσ, εμπορικζσ) και θ ευκφνθ για τθν 

αρχειοκζτθςθ του φωτογραφικοφ υλικοφ, κκ. θ μζριμνα για τθν προβολι των 

εκκζςεων και θ φροντίδα για τθν προςζλκυςθ του κοινοφ ςε ςυνεργαςία με τθ 

Διεφκυνςθ Υποδοχισ Επιςκεπτϊν και το Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και 

Προβολισ»  

β. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Συλλογϊν και Εκκζςεων (Δ1), ςτθν οποία 

ανικει το Τμιμα Εκκζςεων είναι κατά το άρκρο 7 παρ. 1 του π.δ. 64/2013 (Αϋ 

113):  

«1. Η Διεύθυνση Συλλογών και Εκθζσεων είναι αρμόδια: 

α. για τθν προςταςία, μελζτθ και εμπλουτιςμό των ςυλλογϊν και τθν απόδοςι 

τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο, ςυμβάλλοντασ με ςφγχρονο τρόπο ςτθν παιδεία και 

καλλιζργειά του, τθν ςυντιρθςθ, καταγραφι και τεκμθρίωςθ των ζργων των 

ςυλλογϊν και γενικά τθ διαχείριςθ των ςυλλογϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

ςφγχρονθσ μουςειολογίασ,  

β. για τθν καλι λειτουργία και τον ςυντονιςμό των Τμθμάτων, τον ετιςιο 

προγραμματιςμό των εργαςιϊν, τον ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο του 

παραγόμενου ζργου, τθν ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ νζων 

τεχνολογιϊν και τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου για τον ςκοπό αυτό 

εξοπλιςμοφ, τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό του απολογιςμοφ των εργαςιϊν ςε ετιςια 

βάςθ».  

γ. Οι κατά νόμον ςκοποί του Μουςείου Ακρόπολθσ είναι: 

αα. «1. Σκοπόσ του Μουςείου είναι θ ςυγκζντρωςθ, προςταςία, μελζτθ, ανάδειξθ 

και προβολι των μνθμείων του Ιεροφ Βράχου τθσ Ακρόπολθσ ςε εκνικό και 
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διεκνζσ επίπεδο. Τα κινθτά αρχαία μνθμεία και τα αρχιτεκτονικά και λοιπά μζλθ 

των μνθμείων του Ιεροφ Βράχου τθσ Ακρόπολθσ που ζχουν αποςπαςτεί ι κα 

αποςπαςτοφν ςτο μζλλον, ςτεγάηονται ςτο κτίριο του Μουςείου για φφλαξθ, 

προςταςία, ςυντιρθςθ, τεκμθρίωςθ, ζρευνα, μελζτθ, δθμοςίευςθ, ζκκεςθ και 

παρουςίαςθ ςτο ελλθνικό και διεκνζσ κοινό. Το Μουςείο φροντίηει να γίνουν 

προςιτοί οι παγκόςμιασ ςθμαςίασ αρχαιολογικοί κθςαυροί του ςτουσ επιςκζπτεσ 

του, τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ και κάκε ενδιαφερόμενο και ςυμβάλλει ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ιςτορικισ και αρχαιολογικισ γνϊςθσ, ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια, 

τθ δθμιουργικι ςκζψθ και εν γζνει τθ ςφγχρονθ αντίλθψθ περί κλαςςικισ 

παιδείασ. Το Μουςείο λαμβάνει τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτα πολιτιςτικά αγακά του ςε άτομα με αναπθρία, φροντίηει για τθν 

ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και νεωτερικϊν παιδευτικϊν 

λειτουργιϊν, για τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων ψθφιακισ τεχνολογίασ προσ 

ενθμζρωςθ του κοινοφ και για τθν ανάδειξθ του διεκνοφσ χαρακτιρα του, ςε 

ςυνεργαςία με άλλα μουςεία του κόςμου.» (άρκρο 2 παρ. 1 του ν. 3711/2008, 

ΦΕΚ Αϋ 224/05.11.2008, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 65 του 

ν.5021/2023, ΦΕΚ Αϋ 31/15.2.2023). 

ββ. «Το Μουςείο Ακρόπολθσ ζχει ωσ αποςτολι τθν υποδοχι, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, 

καταγραφι, τεκμθρίωςθ, ζρευνα, ερμθνεία και κυρίωσ τθν ζκκεςθ και προβολι 

ςτο κοινό των κινθτϊν ευρθμάτων του ςυνόλου βράχου τθσ Ακρόπολθσ και των 

υπωρειϊν του, τα οποία προζρχονται από αναςκαφζσ ι αποςπάςτθκαν ι κα 

αποςπαςτοφν ςτο μζλλον από τα ακίνθτα μνθμεία τθσ Ακρόπολθσ, κακϊσ και των 

κινθτϊν και ακίνθτων ευρθμάτων τθσ αναςκαφισ του οικοπζδου Μακρυγιάννθ 

που αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο ςτοιχείο του εκκεςιακοφ του προγράμματοσ. 

Ζχει ακόμθ αποςτολι τθν προβολι των ακίνθτων μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ, με τα 

οποία τα εκκζματα του Μουςείου είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα, τθν ανάδειξθ τθσ 

πολφπλευρθσ ςθμαςίασ τουσ ςτθν κρθςκευτικι, πολιτικι, καλλιτεχνικι και 

κακθμερινι ηωι του αρχαίου κόςμου, όπωσ επίςθσ τθ ςφνδεςθ των ακίνθτων και 

κινθτϊν μνθμείων με τον ςφγχρονο άνκρωπο, τθν προϊκθςθ τθσ ιςτορικισ και 

αρχαιολογικισ γνϊςθσ, τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, τθσ αιςκθτικισ καλλιζργειασ 

και γενικότερα τθσ ςφγχρονθσ αντίλθψθσ περί παιδείασ.» (άρκρο 2 Ρ.Δ. 64/2013, 

ΦΕΚ Αϋ 113/20.05.2013). 

 

2. Γενικά προςόντα ςυμμετοχισ υποψθφίου: 

Ι. Οι υποψιφιοι για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ, προκειμζνου να γίνουν δεκτοί 

ςτθ διαδικαςία επιλογισ, πρζπει τόςο κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ αιτιςεων, όςο και κατά τον χρόνο πρόςλθψθσ: 

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
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Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενϊςεωσ (ν. 2431/1996, Αϋ 175 με τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 1 

αυτοφ). Για τουσ ανωτζρω πολίτεσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 

βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία 

αποδεικνφεται με Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (ν. 4027/2011, άρκρο 9), που 

χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) Υ.ΡΑΙ.Θ., Ανδρζα Ραπανδρζου 

37, Τ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210 3442371 και β) Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρα, Τ.Κ. 55 

132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2313 331540, επιπζδου Δϋ/Γ1 (Σ.Ε.). Επίςθσ αποδεικνφεται 

με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ Θεςςαλονίκθ, 

Τ.Κ. 54 006, τθλ. 2310 997571), το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ 

του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. Γίνονται επίςθσ 

δεκτοί, για πλιρωςθ των προκθρυςςομζνων κζςεων, Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι 

Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί, που προζρχονται από τθν 

Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Τζνεδο κακϊσ και ομογενείσ εξ 

Αιγφπτου, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο ν.δ. 3832/1958 ωσ ιςχφει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά 

τουσ ωσ Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ αποδεικνφεται με άλλουσ 

τρόπουσ. 

2. Να ζχουν τθν υγεία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ 

κζςθσ που επιλζγουν (άρκρο 7, παρ. 1 ν. 4210/2013). 

3. Να μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ (άρκρο 8 ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει), οφτε 

κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, 

οφτε κατά τον χρόνο διοριςμοφ, ιτοι: 

α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για 

κλοπι, υπεξαίρεςθ κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 

απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, 

παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για 

οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ 

εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ (παρ. 1.α άρκρου 8 ν. 3528/2007). 

β) Να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ’ 

άλλον νόμιμο τρόπο (άρκρο 43,ν. 4139/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα 

τθσ περίπτωςθσ α’, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί. 

γ) Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για 

όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι (παρ. 1.γ άρκρου 8 ν. 3528/2007). 

δ) Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 

επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 

καταςτάςεισ (παρ. 1.δ άρκρου 8 ν. 3528/2007). 
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ε) Να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου 

Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ 

τθσ οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο 

λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία 

από τθν απόλυςθ (άρκρο 9 ν. 3528/2007). Για τθ διαπίςτωςθ του ωσ άνω 

κωλφματοσ διοριςμοφ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από τον ενδιαφερόμενο, 

το αλθκζσ περιεχόμενο τθσ οποίασ ελζγχεται αυτεπαγγζλτωσ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία διοριςμοφ με βάςθ τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο Μθτρϊο Απογραφισ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Σθμείωςθ: Η ανικανότθτα προσ διοριςμό αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το 

άρκρο 47 παρ. 1 του Συντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ 

ποινισ. 

4. Οι άνδρεσ κατά τον χρόνο διοριςμοφ πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ 

ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ (άρκρο 

5 του ν. 3528/2007 και άρκρο 29 του ν. 4440/2016). 

Εξαίρεςθ: Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ 

πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται 

ςτθ χϊρα τουσ τζτοια υποχρζωςθ και ζχουν πολιτογραφθκεί ωσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

5. Να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα/ιδιότθτεσ (π.χ. πτυχίο, μεταπτυχιακό 

τίτλο, τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ, κλπ.), όπωσ και τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 

αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ –εφόςον τα τελευταία αποκτικθκαν 

ςτθν αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 

θλεκτρονικισ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ. 

Σθμείωςθ: Τακτικοί υπάλλθλοι (μόνιμοι και Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου 

Χρόνου) των φορζων τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4765/2021 ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων των φορζων αυτϊν, 

μετά από τθν παρζλευςθ πενταετίασ από τθν θμερομθνία διοριςμοφ ι 

πρόςλθψισ τουσ, με εξαίρεςθ τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων 

κατθγορίασ ανϊτερθσ αυτισ του διοριςμοφ ι τθσ πρόςλθψισ τουσ. 

3. Ειδικά προςόντα ςυμμετοχισ: 

Για τθν κάλυψθ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ 

Ρροςωπικοφ ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων του Τμιματοσ Εκκζςεων απαιτοφνται 

ειδικά προςόντα, τα οποία ορίηονται ςε: 

α) Βαςικό τίτλο ςπουδϊν: πτυχίο ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ιςοτίμου 

και αντίςτοιχου τίτλου αλλοδαποφ ΑΕΙ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

(ελλθνικισ) αρχαιολογίασ 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν (ελλθνικι) κλαςικι αρχαιολογία 

γ) Εμπειρία / προχπθρεςία ςε επιμζλεια ι ςχεδιαςμό ι οργάνωςθ ι 

επιςτθμονικι υποςτιριξθ τουλάχιςτον δφο (2) μονίμων ι περιοδικϊν 
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αρχαιολογικϊν εκκζςεων ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό για διάςτθμα 

τουλάχιςτον ζξι (6) ετϊν (αντικείμενο ςυναφζσ με τα κακικοντα τθσ κζςθσ - 

αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Εκκζςεων) 

δ) Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

ε): 1) Δθμοςιεφςεισ επιςτθμονικϊν μονογραφιϊν ι εργαςιϊν ςε 

αναγνωριςμζνα και ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυλλογικά ζργα ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και 2) ςυγγραφι κειμζνων ι επιμζλεια ςε 

τουλάχιςτον δφο (2) ςυνοδευτικοφσ καταλόγουσ εκκζςεων ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό, άπαντα ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τθν κλαςικι αρχαιολογία, τθν 

ιςτορία τθσ τζχνθσ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ι εν γζνει προσ τουσ κατά νόμον 

ςκοποφσ, χαρακτιρα και τθν λειτουργία του Μουςείου Ακρόπολθσ. 

 

4. Συνεκτιμϊμενα προςόντα 

Γνϊςθ (τουλάχιςτον πολφ καλι) επιπλζον ξζνθσ γλϊςςασ (γερμανικισ ι γαλλικισ 

ι ιταλικισ ι ιςπανικισ). 

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

α) Στθν περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται 

ςτο βαςικό τίτλο, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (άρκρο 2 παρ. 4 του π.δ. 

85/2022). 

β) Η απαιτοφμενθ εμπειρία / προχπθρεςία λογίηεται κατά περίπτωςθ, μετά τθν 

απόκτθςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν.  

 

Κεφάλαιο Β. Κριτιρια Επιλογισ 

Τα ανωτζρω γενικά και ειδικά προςόντα αποτελοφν όρουσ παραδεκτισ 

ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν κζςθ, χωρίσ τα οποία θ 

υποψθφιότθτα αποκλείεται ωσ μθ παραδεκτι. Από εκεί και ζπειτα, θ 

αξιολόγθςθ των υποψθφίων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι με τα ακόλουκα 

κριτιρια κατά ςειρά βαρφτθτασ: 

α) το είδοσ (ςυνάφεια) τθσ εμπειρίασ / προχπθρεςίασ του υποψθφίου προσ το 

αντικείμενο τθσ κζςθσ. Στο πλαίςιο αυτοφ του κριτθρίου κα προτιμθκοφν 

υποψιφιοι που ζχουν εμπειρία, κατά ςειρά προτίμθςθσ, ςε: αα. ςυγκρότθςθ 

πολιτικισ ι ετιςιο προγραμματιςμό αρχαιολογικϊν εκκζςεων, προτάςεισ 

αρχαιολογικϊν εκκζςεων, παρουςιάςεισ αρχαιολογικϊν εκκζςεων ββ. 

προετοιμαςία, οργάνωςθ και υλοποίθςθ αρχαιολογικϊν εκκζςεων, γγ. 

επιςτθμονικι επιμζλεια, μουςειολογικι και μουςειογραφικι επιμζλεια 

αρχαιολογικϊν εκκζςεων, ςχεδιαςμό του εποπτικοφ υλικοφ αρχαιολογικϊν 

εκκζςεων, ςυνεργαςία με άλλουσ προϊςταμζνουσ ςυλλογϊν Μουςείων για 

κζματα που άπτονται του αρχαιολογικοφ υλικοφ ευκφνθσ τουσ, δδ. ενεργό 
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ςυμμετοχι ςε ομάδεσ διαχείριςθσ αρχαιολογικϊν εκκζςεων ι πρόταςθ 

ςυγκρότθςισ τουσ, αξιολόγθςθ του παραγόμενου εκκεςιακοφ ζργου, εε. 

ςτρατθγικι προβολισ/προϊκθςθσ αρχαιολογικϊν εκκζςεων, φροντίδα για τθν 

προςζλκυςθ του κοινοφ και μζςω τεχνολογίασ επικοινωνίασ και ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν και, ςτςτ. τιρθςθ αρχείου αρχαιολογικϊν εκκζςεων, 

διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ ςχετικά με τθν προετοιμαςία αρχαιολογικϊν 

εκκζςεων, ζκδοςθ πρωτοκόλλων δανειςμοφ και παραλαβισ ζργων Μουςείων, 

ηη. οργάνωςθ και λειτουργία φωτογραφικισ τεκμθρίωςθσ αρχαιολογικϊν 

ςυλλογϊν Μουςείων, αρχειοκζτθςθ φωτογραφικοφ υλικοφ αρχαιολογικϊν 

εκκζςεων, θθ. προετοιμαςία, οργάνωςθ και υποςτιριξθ διαδικαςιϊν 

επαναπατριςμοφ αρχαίων μνθμείων. 

β) τον βακμό (επίπεδο) ςυμβολισ του υποψθφίου ςε τουλάχιςτον δφο (2) 

αρχαιολογικζσ εκκζςεισ που ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ με βάςθ τα ςτοιχεία του 

φακζλου του, ειδικότερα αν θ αρχαιολογικι ζκκεςθ βαςίςκθκε εν μζρει ι εν 

όλω και ςε δικζσ του οργανωτικζσ ιδζεσ, αν ανζλαβε τον ςχεδιαςμό και τθν 

προετοιμαςία τθσ ολικά ι μερικά, αν αναμείχκθκε ςτθν επιλογι των 

εκκεμάτων, αν ανζλαβε τθν επικοινωνία με άλλα Μουςεία και ςυλλογζσ για τθν 

μεταφορά εκκεμάτων από το εςωτερικό και εξωτερικό, αν ςυνζγραψε ι 

επιμελικθκε οδθγοφσ / καταλόγουσ εκκζςεων, αν ανζλαβε άλλεσ ενζργειεσ 

επικοινωνίασ και προβολισ τθσ ζκκεςθσ προσ το κοινό, αν ανζλαβε τθν 

τεκμθρίωςθ ι αρχειοκζτθςθ του ςχετικοφ αρχαιολογικοφ υλικοφ. 

γ) τθ διάρκεια τθσ αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ / προχπθρεςίασ τουλάχιςτον ζξι 

(6) ετϊν ςτο αντικείμενο τθσ κζςθσ 

δ) τον βακμό τίτλου προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

ε) τον βακμό τίτλου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

ςτ) τον βακμό ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν προσ το 

αντικείμενο τθσ κζςθσ, κατά ςειρά προτίμθςθσ: i) τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

κεραμικισ, γλυπτικισ, νομιςματικισ και μεταλλοτεχνίασ ζωσ και τθν φςτερθ 

αρχαιότθτα, ii) τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ με ζμφαςθ ςτθν αρχαιότθτα, iii) τθσ 

μουςειολογίασ με ζμφαςθ ςτισ μουςειακζσ δράςεισ ςχετικά με τθν αρχαία 

τζχνθ. 

η) Αξιολόγθςθ υποψθφίου (προςωπικότθτασ, κακ' όλα ςυγκρότθςισ του και 

ιδίωσ χρόνου, βάκουσ και ποιότθτασ τθσ εμπειρίασ / προχπθρεςίασ του και 

εξειδίκευςισ του ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ) μζςα από ςυνζντευξθ 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Επιλογισ. 

 

Κεφάλαιο Γ. Κατάταξθ υποψθφίων 
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Κάκε υποψιφιοσ εφ’ όςον κατζχει τα γενικά και ειδικά προςόντα πρόςλθψθσ 

κατατάςςεται ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ όπωσ 

αυτι προκφπτει από το άκροιςμα τθσ μοριοδότθςθσ των παρακάτω κριτθρίων: 

 

Α/Α Κριτιρια κατάταξθσ Μονάδεσ 

1 Είδοσ (ςυνάφεια) τθσ εμπειρίασ / 

προχπθρεςίασ του υποψθφίου ςε ςχζςθ με το 

αντικείμενο τθσ κζςθσ 

500 

2 Βακμόσ (επίπεδο) ςυμβολισ του υποψθφίου 

ςε εκκζςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ 

κζςθσ 

500 

3 Εμπειρία / προχπθρεςία τουλάχιςτον ζξι (6) 

ετϊν ςτο αντικείμενο τθσ κζςθσ 

8 ανά μινα 

4 Βακμόσ τίτλου προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 300 

5 Βακμόσ τίτλου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 100 

6 Βακμόσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςπουδϊν προσ το αντικείμενο τθσ κζςθσ 

100 

7 α) Δθμοςιεφςεισ επιςτθμονικϊν μονογραφιϊν 

ι εργαςιϊν ςε αναγνωριςμζνα και ζγκριτα 

επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυλλογικά ζργα 

ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και β) Συγγραφι 

κειμζνων ι επιμζλεια ςε τουλάχιςτον δφο (2) 

ςυνοδευτικοφσ καταλόγουσ εκκζςεων ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, άπαντα ςε 

αντικείμενο ςυναφζσ με τθν κλαςικι 

αρχαιολογία, τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ τθσ 

κλαςικισ αρχαιότθτασ ι εν γζνει προσ τουσ 

κατά νόμον ςκοποφσ, χαρακτιρα και τθν 

λειτουργία του Μουςείου Ακρόπολθσ. 

100 ανά δθμοςίευςθ 

8 Γνϊςθ (τουλάχιςτον πολφ καλι) επιπλζον 

ξζνθσ γλϊςςασ (γερμανικισ ι γαλλικισ ι 

ιταλικισ ι ιςπανικισ)  

60 για κάκε γλϊςςα 

10 Συνζντευξθ (αξιολόγθςθ προςωπικότθτασ 

υποψθφίου, κακ' όλα ςυγκρότθςισ του και 

ιδίωσ χρόνου, βάκουσ και ποιότθτασ τθσ 

εμπειρίασ του και εξειδίκευςισ του ςτο 

γνωςτικό αντικείμενο) 

200 
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Κεφάλαιο Δ. Αρμόδια Πργανα και Διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

1. Η διαδικαςία επιλογισ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

προκιρυξθ και κατά τθ διαδικαςία, που προβλζπεται ςτο άρκρο 21 του Ρ.Δ. 

64/2013. Η επιλογι αποφαςίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Μουςείου 

Ακρόπολθσ μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ. Η 

απόφαςθ πρόςλθψθσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Η παροφςα προκιρυξθ δθμοςιεφεται υποχρεωτικϊσ ςε δφο θμεριςιεσ 

εφθμερίδεσ των Ακθνϊν για όλθ τθν επικράτεια, ενϊ αναρτάται και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Μουςείου Ακρόπολθσ και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η δθμοςίευςθ τθσ 

προκθρφξεωσ γίνεται δζκα πζντε (15), τουλάχιςτον, θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων των υποψθφίων. 

3. Ρροκεςμία: Οι υποψιφιοι υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τα 

δικαιολογθτικά-πιςτοποιθτικά τουσ για τθ διαδικαςία επιλογισ από τισ 19 

Απριλίου 2023 ζωσ και τισ 8 Μαΐου 2023. Το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται 

με βάςθ τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ παραλαβισ. Μζχρι τθν ανωτζρω 

καταλθκτικι προκεςμία είναι επιτρεπτι και θ ςυμπλιρωςθ ι ανάκλθςθ και 

διόρκωςθσ των δικαιολογθτικϊν φακζλου ςυμμετοχισ. Τυχόν αναςτολι τθσ 

διαδικαςίασ παραλαβισ και αξιολόγθςθσ φακζλων ςυμμετοχισ και 

υποψθφιοτιτων ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Μουςείου Ακρόπολθσ και 

ςτουσ υποψθφίουσ που ζχουν κατακζςει φακζλουσ με αποςτολι μθνφματοσ 

θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 

4. Τρόποσ υποβολισ: Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ, τα δικαιολογθτικά και λοιπά 

πιςτοποιθτικά των υποψθφίων υποβάλλονται με θλεκτρονικι αποςτολι ςτο 

email: administration@theacropolismuseum.gr (πρωτόκολλο του Μουςείου 

Ακρόπολθσ). 

5. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ απευκφνεται προσ το Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων του Μουςείου Ακρόπολθσ 

και ακολουκεί το πρότυπο ζντυπο αίτθςθσ ςυμμετοχισ που επιςυνάπτεται ςτθν 

παροφςα. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου επζχει κζςθ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) και θ ανακρίβεια των 

δθλοφμενων ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ. 

6. Πλα τα δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά πρζπει να ςυνυποβάλλονται με τθν 

αίτθςθ του υποψθφίου και δεν γίνονται δεκτά μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων, ανεξάρτθτα από τον λόγο τθσ μθ εμπρόκεςμθσ 

υποβολισ τουσ. Στθν κατά το προθγοφμενο εδάφιο απαγόρευςθ αποδοχισ 

εκπροκζςμων πιςτοποιθτικϊν ι δικαιολογθτικϊν δεν περιλαμβάνονται αυτά που 

είναι ςυμπλθρωματικά ι διευκρινιςτικά εκείνων που ζχουν κατατεκεί 

εμπροκζςμωσ και ζχουν ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν Επιτροπι Επιλογισ. 

Υποψιφιοσ, ο οποίοσ ςτθν αίτθςι του διαλαμβάνει ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία 

mailto:administration@theacropolismuseum.gr
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που επθρεάηουν τθν κατάταξι του ςτον πίνακα ςειράσ προτεραιότθτασ ι δεν 

ςυμπλθρϊνει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ που είναι απαραίτθτα για τον 

κακοριςμό τθσ ςειράσ προτεραιότθτάσ του ςτον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από 

τθ διαδικαςία με απόφαςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται 

να ςυμπλθρϊνουν τα οικεία πεδία τθσ αίτθςθσ που αναφζρονται ςε αντίςτοιχα 

προςόντα ι κριτιρια που απαιτοφνται και διακζτουν. Αν οι υποψιφιοι δεν 

ςυμπλθρϊςουν τα πεδία αυτά ι αν ςυμπλθρϊςουν άλλα πεδία, πλθν εκείνων 

που αναφζρονται ςτα ςυγκεκριμζνα προςόντα ι κριτιρια, ι αν τα αναφζρουν ςε 

άλλα ςθμεία τθσ αίτθςθσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα προςόντα ι κριτιρια, ζςτω 

και αν προςκομίηονται τα ςχετικά δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά τουσ. 

7. Η επιλογι του Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ γίνεται φςτερα από 

εκτίμθςθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων των υποψθφίων, 

λαμβανομζνων υπόψθ και των ηθτουμζνων τίτλων ςπουδϊν, βαςικϊν και 

μεταπτυχιακϊν, τθσ βακμολογίασ των τίτλων αυτϊν, τθσ γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, 

τθσ εμπειρίασ ι/και του βακμοφ τθσ εξειδίκευςθσ κατά γνωςτικό αντικείμενο, των 

επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων και εργαςιϊν και άλλων ςυναφϊν δραςτθριοτιτων 

(ςυμμετοχϊν ςε επιτροπζσ, ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ κλπ.), μετά από ειςιγθςθ 

προσ το Δ.Σ. από πενταμελι Επιτροπι Επιλογισ, που ςυγκροτείται με απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Μουςείου. Η εκτίμθςθ των τυπικϊν και 

ουςιαςτικϊν προςόντων αποςκοπεί ςτθ διακρίβωςθ τθσ εν γζνει καταλλθλότθτασ 

του υποψθφίου για τα κακικοντα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ. 

8. Διεξαγωγι ςυνζντευξθσ: Για το ςκοπό τθσ εκτίμθςθσ των τυπικϊν και 

ουςιαςτικϊν προςόντων και τθσ διακρίβωςθσ τθσ εν γζνει καταλλθλότθτασ του 

υποψθφίου για τα κακικοντα τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ θ Επιτροπι προβαίνει 

ςε δθμόςια ςυνζντευξθ με τουσ υποψθφίουσ, ο οποίοι πλθροφν τα τυπικά και 

ειδικά προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία. Αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ 

διαδικαςίασ ςυνζντευξθσ ςυντάςςεται πρακτικό, το οποίο ενςωματϊνεται ςτο 

πρακτικό επιλογισ τθσ Επιτροπισ. Το πρακτικό τθσ ςυνζντευξθσ περιζχει 

υποχρεωτικά όλθ τθν ςυηιτθςθ με τον κάκε υποψιφιο (ερωτιςεισ και 

απαντιςεισ) και το πόριςμα, ςτο οποίο κατζλθξε για κακζνα υποψιφιο θ 

Επιτροπι κατά τθν προφορικι ςυνζντευξθ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ τθσ 

προςωπικότθτάσ του, τθν κακ' όλα ςυγκρότθςι του και ιδίωσ τον χρόνο, το βάκοσ 

και τθν ποιότθτα τθσ εμπειρίασ του και τθν εξειδίκευςι του ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο, μζςα από ρθτϊσ παρατικζμενθ ςυγκριτικι ουςιαςτικι αξιολόγθςθ 

των πραγματικϊν δεδομζνων, που προκφπτουν από τα προςόντα του κάκε 

υποψθφίου ςε ςχζςθ με τα κριτιρια τθσ προκιρυξθσ και ςε ςχζςθ με τα 

προςόντα των λοιπϊν υποψθφίων. Η ςυνζντευξθ θχογραφείται από τον 

γραμματζα τθσ Επιτροπισ προσ τον ςκοπό τθσ πιςτισ απόδοςθσ των ερωτιςεων 

και απαντιςεων των υποψθφίων ςτο πρακτικό τθσ ςυνζντευξθσ και το ςχετικό 
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αρχείο φυλάςςεται μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ προςβολισ τθσ απόφαςθσ 

πρόςλθψθσ.  

9. Η Επιτροπι Επιλογισ αποτελείται από δφο Ρροϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ ι 

Τμιματοσ του Μουςείου, από τα οποίουσ ο ζνασ ορίηεται Ρρόεδροσ, δφο (2) 

οποιαςδιποτε βακμίδασ κακθγθτζσ ι ομότιμουσ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι. του αντίςτοιχου 

αντικειμζνου και ζναν (1) ειδικό επιςτιμονα ωσ εκπρόςωπο τθσ οικείασ 

υπθρεςίασ του νομικοφ προςϊπου. Πταν θ Επιτροπι είναι τριμελισ, αποτελείται 

από ζνα (1) μζλοσ Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ του Μουςείου, που 

ορίηεται Ρρόεδροσ αυτισ, ζναν (1) οποιαςδιποτε βακμίδασ κακθγθτι ι ομότιμο 

κακθγθτι Α.Ε.Ι. του αντίςτοιχου αντικειμζνου και ζναν (1) ειδικό επιςτιμονα ωσ 

εκπρόςωπο τθσ οικείασ υπθρεςίασ του νομικοφ προςϊπου. Ζνα από τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ ορίηεται ειςθγθτισ με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ. Με όμοια 

απόφαςθ ορίηονται μζχρι τρεισ (3) βοθκοί του ειςθγθτι από υπαλλιλουσ με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ του Μουςείου, κατόχουσ πτυχίου ι διπλϊματοσ 

Α.Ε.Ι., κακϊσ και από προςωπικό ερευνθτικϊν προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ι 

ερευνθτικϊν κζντρων ι ινςτιτοφτων, που κατζχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο Γραμματζασ τθσ 

Επιτροπισ ορίηεται με τον αναπλθρωτι του, με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ, από 

υπαλλιλουσ κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του Μουςείου.  

10. Τα μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ προτείνονται από τον Ρρόεδρο του 

Μουςείου κακόςον αφορά τουσ Ρροϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ και από 

τον προϊςτάμενο τθσ οικείασ υπθρεςίασ φςτερα από αίτθμα του Ρροζδρου του 

Μουςείου, κακόςον αφορά τον ειδικό επιςτιμονα. Πςον αφορά τουσ κακθγθτζσ 

Α.Ε.Ι. επιλζγονται από το Δ.Σ. με ειςιγθςθ του Ρροζδρου μετά από διλωςθ των 

οικείων κακθγθτϊν ι ερευνθτϊν, ότι αποδζχονται τον οριςμό τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Επιτροπισ. 

11. Η Επιτροπι κρίνει και κακορίηει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ τθ ςειρά 

προτεραιότθτασ ςτουσ πίνακεσ επιτυχίασ με βάςθ τθν απαιτοφμενθ ειδικι 

εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, τισ επιςτθμονικζσ 

εργαςίεσ και άλλεσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ των υποψθφίων, τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν, αρχικοφσ και μεταπτυχιακοφσ, τθ βακμολογία των τίτλων αυτϊν, τθ 

γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, κακϊσ και το πόριςμα που αποκομίηει από τθν ατομικι 

ςυνζντευξθ, τθν οποία πραγματοποιεί με κακζνα από αυτοφσ. Η διαδικαςία αυτι 

τθρείται, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, είτε ενιαίωσ είτε κατά ςτάδια, κατά τα 

οποία γίνεται διαδοχικι εκτίμθςθ των προςόντων των υποψθφίων, 

αποκλειομζνων εκείνων από αυτοφσ που δεν πλθροφν τα κριτιρια των επόμενων 

ςταδίων. Η Επιτροπι ζχει τθν ευχζρεια να ηθτιςει διευκρινίςεισ επί των 

αιτιςεων, προςόντων και δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων με αποςτολι 

εγγράφου τθσ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψθφίου 

τάςςοντασ ςχετικι προκεςμία. 



14 
 

12. Οι πίνακεσ κατάταξθσ και απόρριψθσ των υποψθφίων τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ καταχωρίηονται ςτον δικτυακό τόπο του Μουςείου Ακρόπολθσ. 

Ραράλλθλα, το Μουςείο αποςτζλλει με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ανακοίνωςθ 

με τθν οποία γνωςτοποιείται θ ςχετικι καταχϊριςθ ςτον πίνακα κατάταξθσ ςε 

κάκε υποψιφιο. 

13. Ενςτάςεισ: Κατά των πινάκων κατάταξθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

αςκιςουν ζνςταςθ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει από τθν 

επόμενθ τθσ ανάρτθςισ με θλεκτρονικι αποςτολι τθσ ζνςταςθσ ςτο email: 

administration@theacropolismuseum.gr (πρωτόκολλο του Μουςείου 

Ακρόπολθσ). Η ζνςταςθ επιτρζπεται για λόγουσ νομιμότθτασ και όχι ωσ προσ 

τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ. Η ζνςταςθ αςκείται ενϊπιον 

Επιτροπισ Ενςτάςεων, που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Μουςείου 

και ςτθν οποία απαγορεφεται να μετζχουν τα μζλθ, που ςυμμετείχαν ςτθν 

Επιτροπι Επιλογισ. Το πόριςμα τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων υπόκειται ςε ζλεγχο 

νομιμότθτασ και ζγκριςθ από το Δ.Σ. του Μουςείου Ακρόπολθσ, το οποίο 

καταρτίηει τον οριςτικό πίνακα πρόςλθψθσ και προβαίνει ςε δθμοςίευςι του 

καταχωρίηοντάσ τον ςτο δικτυακό τόπο του Μουςείου Ακρόπολθσ και του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.  

14. Επικοινωνία: Η διλωςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου αποτελεί αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου ότι το Μουςείο 

Ακρόπολθσ μπορεί να κάνει χριςθ τουσ για τθν θλεκτρονικι επικοινωνία του με 

τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο τθσ προκθρυςςόμενθσ διαδικαςίασ πλιρωςθσ. Σε 

κάκε μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου 

και θ θμερομθνία και θ ϊρα παραλαβισ. 

Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι 

από τουσ υποψθφίουσ αποςτζλλονται ςε κλειςτό φάκελο ταχυδρομικϊσ ι 

κατατίκενται ςε κλειςτό φάκελο ςτο Ρρωτόκολλο του Μουςείου Ακρόπολθσ 

(κτίριο διοίκθςθσ του Μουςείου Ακρόπολθσ - κτιριο Weiler), ο οποίοσ ςτθν 

εξωτερικι όψθ του: α) αναφζρει ότι απευκφνεται προσ το ςτο «Μουςείο 

Ακρόπολθσ - Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων - Τμιμα 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, οδόσ Μακρυγιάννθ 2-4, Τ.Κ. 117 42 Ακινα». 

 

Κεφάλαιο Ε. Ραραρτιματα 

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ αποτελοφν τα κατωτζρω 3 

Ραραρτιματα, ιτοι τα Ραραρτιματα Ι, ΙΙ και το από 01-02-2023 Ειδικό 

Ραράρτθμα Απόδειξθσ Γλωςςομάκειασ (Α2) που ζχουν ωσ εξισ: 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Υποβάλλονται επί ποινι απόρριψθσ και μθ ουςιαςτικισ αξιολόγθςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ του υποψθφίου με θλεκτρονικι αποςτολι ςτο email: 

administration@theacropolismuseum.gr (πρωτόκολλο του Μουςείου 

Ακρόπολθσ). Δεκτι γίνεται και θ αποςτολι των εγγράφων - ςτοιχείων του 

φακζλου ςυμμετοχισ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ ταχυδρομείου με πλείονα του 

ενόσ μθνφματοσ αν δεν είναι θ αποςτολι ςε ζνα μινυμα λόγω όγκου των 

ςυνθμμζνων αρχείων. Δεκτζσ γίνονται και άλλεσ μορφζσ θλεκτρονικισ 

αποςτολισ - διαμοιραςμοφ αρχείων χρονικά περιοριςμζνθσ διατιρθςθσ (π.χ. 

wetransfer), ςε περίπτωςθ όμωσ αμφιβολίασ περί των αρχείων που 

επιςυνιφκθςαν και εςτάλθςαν, επικρατοφν οι διαπιςτϊςεισ του οικείου 

πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ. Υποβάλλονται τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ Συμμετοχισ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙ) 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα υποψθφίου 

3. Ευκρινι φωτοαντίγραφα των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι 

άλλων δθμόςιων εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ 

ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ι τισ 

κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου(δθλ. αυτζσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο 

αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ 

οδιγθςθσ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των 

αςφαλιςτικϊν φορζων. Εάν από τα ζγγραφα αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία 

γζννθςθσ, πρζπει να προςκομιςκεί και το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ. 

4. Για τον υποψιφιο χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, ο οποίοσ πρζπει να αποδείξει 

ότι γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε άριςτο βακμό για τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ ειδικότθτασ, προςκομίηεται Ριςτοποιθτικό 

Ελλθνομάκειασ επιπζδου Δϋ (κατά το παλαιό ςφςτθμα ν. 2413/1996 άρκρο 10 

παρ. 1) ι επιπζδου Γ2 κατά το νζο ςφςτθμα (Ρ.Δ. 60/30.6.2010, ΦΕΚ Α’ 98), 

που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) Υπουργείο Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων Ανδρζα Ραπανδρζου 37, Τ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210 3442371 

και β) Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2313 331540 ι 

τίτλοσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι διδακτορικό δίπλωμα ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι 

τίτλοσ ελλθνικϊν ςπουδϊν αλλοδαποφ Α.Ε.Ι. αναγνωριςμζνοσ ωσ προσ τθν 

αντιςτοιχία και τθν ιςοτιμία του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.. Το 

Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι ομογενείσ και 

αλλογενείσ, οι οποίοι παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα 

ι μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ εντόσ του οργανωμζνου ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Επίςθσ θ 

mailto:administration@theacropolismuseum.gr
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γλωςςομάκεια αποδεικνφεται και με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου 

Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 54006, τθλ. 2310 997571), το οποίο 

χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι 

ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

5. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ ςτθν 

(ελλθνικι) Αρχαιολογία (ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ ΑΕΙ προςκομίηεται και θ 

πράξθ αναγνϊριςθσ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ του από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) και βεβαίωςθ του ΑΕΙ για τον βακμό αποφοίτθςθσ 

του τίτλου ςπουδϊν (αν δεν αναφζρεται ςτο ςϊμα του τίτλου ςπουδϊν). 

6. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνου 

ιςοτίμου τίτλου τθσ αλλοδαπισ (ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ ΑΕΙ προςκομίηεται 

και θ πράξθ αναγνϊριςθσ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ του από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ..) και βεβαίωςθ του ΑΕΙ για τον βακμό αποφοίτθςθσ 

του τίτλου ςπουδϊν (αν δεν αναφζρεται ςτο ςϊμα του τίτλου ςπουδϊν). 

7. Ζγγραφο του οικείου ΑΕΙ που αναφζρει τα μακιματα του οικείου ζτουσ του 

μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του τίτλου ςπουδϊν (π.χ. αναλυτικι 

βακμολογία ςπουδϊν ι οδθγό ςπουδϊν Σχολισ ι ad hoc βεβαίωςθ 

Γραμματείασ Σχολισ). 

8. Ρερίλθψθ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ζωσ δφο 

ςελίδεσ). 

9. Αντίγραφα από δθμοςιεφςεισ επιςτθμονικϊν μονογραφιϊν ι εργαςιϊν ςε 

αναγνωριςμζνα και ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυλλογικά ζργα ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τθν κλαςικι 

αρχαιολογία, τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ι εν γζνει προσ 

τουσ περιγραφόμενουσ ςτον Νόμο 3711/2008 και το Ρ.Δ. 64/2013 ςκοποφσ του 

Μουςείου Ακρόπολθσ. 

10. Αντίγραφα αποδεικτικϊν άριςτθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Για τθν 

κρίςθ ενόσ τίτλου πολφ καλισ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ εφαρμόηεται το από 01-

02-2023 Ειδικό Ραράρτθμα (Α2) Απόδειξθσ Γλωςςομάκειασ εκδόςεωσ ΑΣΕΡ. Η 

πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουλάχιςτον 3 

επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια ςτθν αγγλικι ι και ςε άλλθ 

ευρωπαϊκι γλϊςςα ι μακιματα και ςεμινάρια ςε πανεπιςτιμια, Μουςεία και 

ερευνθτικά κζντρα του εξωτερικοφ ςτθν αγγλικι ι παραδοκείςεσ επιςτθμονικζσ 

εργαςίεσ με χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο πλαίςιο επιςτθμονικϊν 

προγραμμάτων ςε αλλοδαπά επιςτθμονικά ιδρφματα και Μουςεία ι ςε 

ςυνεργαςία με αυτά. 
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11. Αποδεικτικό πολφ καλισ γνϊςθσ επιπλζον ξζνθσ γλϊςςασ (γερμανικισ ι 

γαλλικισ ι ιταλικισ ι ιςπανικισ) που αποδεικνφεται όπωσ ανωτζρω, αν 

υπάρχει. 

12. Αποδεικτικά ευδόκιμθσ εργαςιακισ πείρασ/προχπθρεςίασ διάρκειασ ζξι 

ετϊν με οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ (ςχζςθ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, 

ςφμβαςθ εργαςίασ, ζργου, παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κλπ.) με 

αντικείμενο τθν επιμζλεια ι ςχεδιαςμό ι οργάνωςθ ι επιςτθμονικι 

υποςτιριξθ τουλάχιςτον δφο (2) μονίμων ι περιοδικϊν αρχαιολογικϊν 

εκκζςεων ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό (αςχζτωσ νομικισ μορφισ του φορζα 

οργάνωςθσ) κακϊσ και ιδίωσ ςτα αντικείμενα του Κεφαλαίου Β παρ. α τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ Η εργαςιακι εμπειρία λαμβάνεται υπ’ όψιν μετά τθ 

λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, με τον οποίο οι υποψιφιοι μετζχουν ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ. Για τθν απόδειξθ του είδουσ, αντικειμζνου και τθσ 

διάρκειασ τθσ εμπειρίασ, τθσ επιτυχοφσ προχπθρεςίασ / ευδόκιμθσ εμπειρίασ, 

προςκομίηονται ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά τα εξισ ςτοιχεία: 

 α) βεβαιϊςεισ εργοδότθ ι γενικά αντιςυμβαλλόμενου απ’ όπου προκφπτει 

αα) το είδοσ, αντικείμενο, διάρκεια απαςχόλθςισ / κακθκόντων του υποψθφίου 

τουλάχιςτον ζξι (6) ετϊν (ςυναπτϊν ι όχι) ςτο αντικείμενο τθσ ηθτοφμενθσ 

εμπειρίασ, δθλ. ςτθν επιμζλεια ι ςχεδιαςμό ι οργάνωςθ ι επιςτθμονικι 

υποςτιριξθ τουλάχιςτον 2 (δφο) μονίμων ι περιοδικϊν αρχαιολογικϊν εκκζςεων 

ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό και θ ςυμμετοχι, θ διάρκεια ςυμμετοχισ και ο 

βακμόσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αυτζσ κατά το Κεφάλαιο Β παρ. β τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ. 

 β) οδθγοί / κατάλογοι μονίμων ι περιοδικϊν αρχαιολογικϊν εκκζςεων ι 

οποιοδιποτε υλικό αρχαιολογικϊν εκκζςεων, που ςχεδιάςκθκαν ι 

διοργανϊκθκαν με τθν ςυμμετοχι του υποψθφίου και κα αφοροφν τουλάχιςτον 

ςε δφο (2) αρχαιολογικζσ εκκζςεισ,  

 γ) κάκε άλλο ςτοιχείο, που αποδεικνφει τθν ευδόκιμθ εμπειρία ςε 

επιμζλεια ι ςχεδιαςμό ι οργάνωςθ ι επιςτθμονικι υποςτιριξθ μονίμων ι 

περιοδικϊν αρχαιολογικϊν εκκζςεων. 

 

Τφποσ Αίτθςθσ - δικαιολογθτικϊν: 

Αίτθςθ ςυμμετοχισ: Η αίτθςθ ακολουκεί το κατωτζρω υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ ΙΙ. Ο υποψιφιοσ αποςτζλλει είτε ςαρωμζνο αρχείο που περιζχει 

τθν Αίτθςθ ιδιοχείρωσ υπογεγραμμζνθ και με επικφρωςθ γνθςιότθτασ τθσ 

υπογραφισ από δθμόςια αρχι, ΚΕΡ, Αςτυνομικό Τμιμα κλπ., είτε ςε ςαρωμζνο 

αρχείο που περιζχει τθν Αίτθςθ ιδιοχείρωσ υπογεγραμμζνθ και με επικυρωμζνθ 

τθ γνθςιότθτα τθσ ιδιοχείρθσ υπογραφισ τθσ ζχοντασ ακολουκιςει τα ςχετικά 

βιματα «ψθφιακισ βεβαίωςθσ εγγράφου» ςτθν ιςτοςελίδα gov.gr 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
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(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). 

Δικαιολογθτικά: Αντί επικυρϊςεων από δικθγόρουσ και δθμόςιεσ αρχζσ, 

ωσ προσ τθν ακρίβεια αντιγράφων (όχι ωσ προσ τθν ακρίβεια τθσ μετάφραςισ 

τουσ), ο υποψιφιοσ δθλϊνει ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ του ότι τα δικαιολογθτικά - 

πιςτοποιθτικά που υποβάλλει μαηί με τθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ είναι ακριβι 

αντίγραφα από τα πρωτότυπα ζγγραφα. 

Επικφρωςθ μετάφραςθσ: Ξενόγλωςςα ζγγραφα ι κείμενα πρζπει να είναι 

επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία 

ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο 

ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Μεταφράςεισ μετά 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36 ν.4194/2013, ΦΕΚ Αϋ 

208/27.09.2013), δθλαδι μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από 

δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013, γίνονται δεκτζσ, εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει 

ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε. 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ρροσ το Μουςείο Ακρόπολθσ  

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων  

Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

Αίτθςθ Συμμετοχισ - Υπεφκυνθ Διλωςθ 

για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ τθσ Δθμόςιασ Διεκνοφσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 

τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ ειδικότθτασ ΡΕ Αρχαιολόγων του Τμιματοσ Εκκζςεων 

τθσ Διεφκυνςθσ Συλλογϊν και Εκκζςεων (Δ1) του Μουςείου Ακρόπολθσ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ *ςυμπλθρϊςτε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά ςασ ςτοιχεία+  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

Ρατρϊνυμο  Μθτρϊνυμο  

Ημερομθνία γζννθςθσ:  Φφλο:  
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Α  Θ   

Αρ. Δελτ. Ταυτότθτασ 

/ Διαβατθρίου: 

 Εκνικότθτα:  

Τόποσ κατοικίασ (πόλθ, 

διμοσ, κοινότθτα:) 

 (νομόσ/χϊρα):  

Οδόσ:  Αρικ.:  ΤΚ  

Τθλζφωνο 

(με κωδικό): 

 Κινθτό: Email:  

 

 
Α. Ρροπτυχιακόσ Τίτλοσ Ρανεπιςτθμιακϊν Σπουδϊν 

Κδρυμα Ζτοσ κτιςθσ Βακμόσ Ειδικότθτα Τίτλου 

    

    

    

    

 

Β. Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ 

Κδρυμα Ζτοσ κτιςθσ Βακμόσ Ειδικότθτα Τίτλου 
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Δ. Εμπειρία / Ρροχπθρεςία  

Από Ζωσ Φορζασ Κακικοντα / είδοσ απαςχόλθςθσ 

(ςυνοπτικά) 

    

    

    

    

    

Γ. Γλωςςομάκεια (γλϊςςα πλθν τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ) 

Τίτλοσ Σπουδϊν Βακμόσ / Διάκριςθ 

Τίτλου 

Φορζασ Ζκδοςθσ 
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Ε. Eπιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ (ςυναφείσ προσ τθν κλαςικι αρχαιολογία, ιςτορία τθσ τζχνθσ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ι 

εν γζνει τουσ ςκοποφσ, χαρακτιρα και λειτουργία του Μουςείου Ακρόπολθσ) / Επιμζλεια – ςυγγραφι κειμζνων ςε 

καταλόγουσ τουλάχιςτον 2 αρχαιολογικϊν εκκζςεων 
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Τίτλοσ Εργαςίασ / Καταλόγου Στοιχεία δθμοςίευςθσ (ζντυπο / τεφχοσ / 

ζτοσ / ςελίδεσ / ζτοσ ζκδοςθσ και 

αρικμόσ ςελίδων) 
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ΣΤ.  Συ νθμμζνα κατακζτω και  τα παρακάτω δικαιολογθτικά και  ςτοιχεία (δθμοςιεφ ματα 

κλπ . )  για τθν  υποψθφιότθτά μου:  
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ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΑΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2) 

ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΕΡ 01-02-2023) 

 

 

                                                                                                                                                01-02-2023  

ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) 

    ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ 

                                                                                                        

 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 

  Η γλώζε  ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) 

απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο 

πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α‟), 

ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

α) Με Κπαηικό Πιζηοποιηηικό γλωζζομάθειαρ ανηίζηοισος επιπέδος ηος ν.2740/1999, όπωρ 

ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ.19 ηος άπθπος 13 ηος ν.3149/2003. 

     ή 

β) με πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος ηων πανεπιζηημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

             ή 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρ. 22 του 

ν.1599/1986, δθλαδι: «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Επίςθσ εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των 

πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να 

βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δθλϊνω ότι: 1. Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και 

αλθκι. 2. Γνωρίηω ότι θ ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ 

το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8, παρ. 4 ν.1599/1986) και ότι ςε περίπτωςθ ανακρίβειασ κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που 

προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν.1599/1986. 3. Πλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά-πιςτοποιθτικά μαηί με τθν 

παροφςα Αίτθςθ ςυμμετοχισ είναι ακριβι αντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων. Αποδζχομαι τον θλεκτρονικό τρόπο 

επικοινωνίασ με το Μουςείο Ακρόπολθσ και ςτθν ανωτζρω δθλωκείςα διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ μου ταχυδρομείου. 

 

Ημερομθνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023  

 

Ο/Η υ ποψιφι .. . .  

Ονοματεπϊνυμο:  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

*υπογραφι+ 
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γ) με  πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος άλλων θοπέων (πανεπιζηημίων ή μη) ανεξάπηηηα από ηη 

νομική ηοςρ μοπθή, εθόζον  είναι πιζηοποιημένοι ή αναγνωπιζμένοι από ηην απμόδια απσή ηηρ 

οικείαρ σώπαρ για να διενεπγούν εξεηάζειρ και να σοπηγούν πιζηοποιηηικά γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ 

γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Εάν δεν ςπάπσει θοπέαρ πιζηοποίηζηρ ή αναγνώπιζηρ ζηην οικεία 

σώπα, απαιηείηαι βεβαίωζη ηος απμόδιος Υποςπγείος ή ηηρ Ππεζβείαρ  ηηρ σώπαρ ζηην Ελλάδα όηι 

ηα πιζηοποιηηικά πος σοπηγούνηαι από ηοςρ παπαπάνω θοπείρ ζε ηπίηοςρ, οι οποίοι δεν έσοςν ωρ 

μηηπική γλώζζα ηην Αγγλική , είναι αποδεκηά ζε δημόζιερ ςπηπεζίερ ηηρ αςηήρ σώπαρ ωρ έγκςπα 

αποδεικηικά γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Ωρ οικεία σώπα νοείηαι η σώπα 

ζηην οποία η μηηπική ή επίζημη γλώζζα είναι η Αγγλική  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο 

θνξείο, βεβαησηηθώλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, 

ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 200-210 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – 

The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 8,5 θαη άλσ . 

• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN 

(ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  

Michigan Language Assessment.)  

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

UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 74-100. 

• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)ηνπ EDUCATIONAL 

TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 925 έσο  990. (Από 1/12/2019) 

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) ή PEARSON 

EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH 

INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

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

ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  

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

listening) -MASTERY- θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) ή CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά 

γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 
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•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 

Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό 

«Distinction” ή “Credit”).  

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

level C2) (κέρξη 31/8/2009) 

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

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

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 

Awards). 

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

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

Speaking) ή AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) 

(Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  

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

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2)  

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) θαη C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery 

C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)  

• OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

• VTCT (ITEC) Level 3 Certificate in ESOL International (C2) 

 

 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 180-199 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-

190 

•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – 

The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7 έσο 8. 

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

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS 

ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-

199 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 180-190 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON 

EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH 

INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  

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

listening)  - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο) ή  

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 

ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έσο 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL 

CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 55-73 από 1/1/2022 ηνπ HELLENIC 

AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)   

• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)ηνπ EDUCATIONAL 

TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 785 έσο 900 θαη από 1/12/2019 

βαζκνινγία από 785 έσο 920. 

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

Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C1) 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό 

«Distinction” ή “Credit”).  

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

level C1) ) (κέρξη 31/8/2009) 

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

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 

Awards). 

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

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, 

Speaking) ή AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) 

(Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
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• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 91 έσο 

99 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENT. 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 190 

έσο 240 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγία από 64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 

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

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 

International (Classic C1)  

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert 

C1) θαη  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) 

• OCNLR Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

• VTCT (ITEC) Level 2 Certificate in ESOL International (C1) 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-179. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 160-179 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – 

The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 5,5  έσο 6,5. 

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

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 160-179 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 160-170 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-

170 

• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN 

(ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή 

Michigan Language Assessment.)  
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 

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

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

INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε 

ηεο θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)ηνπ Hellenic American 

University (Nashua, New Hampshire, USA) 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL 

TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 505 έσο 780. 

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

Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2) 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό 

«Distinction” ή “Credit. 

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

level B2) ) (κέρξη 31/8/2009) 

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

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

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF 

B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

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

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

Speaking) ή AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) 

(Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 80 έσο 

90 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 157 

έσο 189 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγία από 53 έσο 63 ηνπ Michigan Language Assessment 
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• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2)  

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) θαη Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  

(Communicator B2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International 

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2) 

• OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

• VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2) 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 140-159 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-

159. 

• KEY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

.     • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia κε 

βαζκνινγία από 4  έσο 5. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  

CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 140-159 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- ηνπ 

EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF 

B1)  ή PEARSON EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) 

(CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON .  

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

listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -

ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 
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• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH (BCCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN  

UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)  . 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL 

TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 405 έσο 500. 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή 

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

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε κία  εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό 

«Distinction” ή “Credit”). 

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

equivalent level B1) ) (κέρξη 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 (ACELS)  

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Δλόηεηεο: Listening, 

Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 

3) (B1) (Anglia Intermediate) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 67 έσο 

79 ηνπ  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 120 

έσο 156 ηνπ Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαζκνινγία από 40 έσο 52 ηνπ Michigan Language Assessment 

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

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 

Certificate in ESOL International (Classic B1) 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, 

Writing) (Achiever B1)  θαη Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(Speaking)  (Achiever B1)  (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  κέηξηαο γλώζεο). 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(CEFR B1) 

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International 

(Entry 3) (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B1) 

• OCNLR Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1) 
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• VTCT (ITEC) Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) 

Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ηωλ αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο 

γλώζεο  ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  

(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό 

γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή αξρή  

               ή  

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε 

ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη 

απνδεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο 

γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 

 

Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

  Η γλώζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   

• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο 

ηνπ δηπιώκαηνο ήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne 

Universite. 

• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne 

Universite. 

   • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        

Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην 

Διιάδνο. 

• DELF 2
ND

 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-

Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    

Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1 
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 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

•  DELF 1ER  DEGRΔ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην 

Διιάδνο. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 

 • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    

Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

•  DELF B1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

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

Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 

Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β1 

•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  

εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, 

απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 

       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

Η γλώζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,  

   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Goethe. 

 Πηζηνπνηεηηθό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-
Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
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• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ 

Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    

Schreiben, Sprechen) 

•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) 

. Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 

ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, 

SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (κέρξη 

31/12/2014) . Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 

Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΔΝΟΣΗΣΑ 

1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 

  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

 

 Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

 

• Goethe-Zertifikat B1 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνύηνπ  

  Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-7-2013). 
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• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 1-1-2000 

(ζηελ Διιάδα από ηνλ Μάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 

 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (κέρξη  31/12/2013). 

Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  (Δλόηεηεο: 

Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.  

 

  Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 

  Η γλώζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ) 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

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

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ηηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζήλαο έωο ηνλ 

Ηνύλην 2014) 

•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

• Πηζηνπνίεζε   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
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•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ΗΣΑΛΗΚΟ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαη 

ΑΘΖΝΑ). 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έωο ην 2003).   

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

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

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα. 

 

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο. 

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.  

εκείωζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην Ιηαιηθό 

Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην (Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) θαη δελ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ, 

απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Ιηαιηθό Μνξθσηηθό Ιλζηηηνύην Αζελώλ-

Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 

Δ)  ΗΠΑΝΗΚΑ 

Η γλώζε ηεο Ηζπαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (κέρξη ην 2002)  

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

2008)  

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

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

Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
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• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

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

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 . 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) (από 

ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο) 

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

ην 2008), (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Ν.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003. 

•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) 

(από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ιζπαλίαο)  

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

2008), (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  

•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο)  

 

               Σ) ΡΩΗΚΑ 

 

  Η γλώζε ηεο Ρωζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  

απνδεηθλύεηαη, σο εμήο:  

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВϏРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Μόζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα (έσο 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 
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«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. 

Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

 (γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο  

αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003). 

 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. 

Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΩΝ). 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

•(Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ λ.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ ηνπ  Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο «M.V. 

Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθό Δπηζηεκνληθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. (έσο 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ησλ Οκνζπνλδηαθώλ θξαηηθώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Ρσζηθήο 
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Οκνζπνλδίαο, «Κξαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ξσζηθήο γιώζζαο Α..Πνύζθηλ», «Κξαηηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μόζραο Μ.Β.Λνκνλόζνβ», «Ρσζηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Λαώλ», 

«Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο», «Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σηνπκέλ»  

επηπέδνπ В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

Η γλώζε ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, 
επίζεο κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ 
Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ. 

 

Ε) ΑΡΑΒΗΚΑ ΄(άξζξν 33 ηνπ λ.4521/2018-ΦΔΚ 38 Α΄) 

Η γλώζε ηεο Αξαβηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2/Β2 θαη κέηξηα B1/Β1) 

απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

 

(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National University 

ηεο Nablus» 

 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

 

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «An-Najah National 

University ηεο Nablus» 

Η γλώζε ηεο αξαβηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)  απνδεηθλύεηαη, 
επίζεο κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ 
Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ΄. 

Ζ) Η γλώζε ηεο αιβαληθήο, βνπιγαξηθήο, ξνπκαληθήο, ζεξβηθήο θαη ηνπξθηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ 

θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη 
ρνξεγείηαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (ΙΜΥΑ) κεηά από εμεηάζεηο (άξζξν 248 
λ.4610/2019) θαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 7.5.2019, εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ΄. 

Οινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Δπίζεο: 

α)  Ζ άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 
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(i) Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Πηπρίν ή δίπισκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή 

Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

ή Ιηαιηθήο θαη Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή  Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ρσζηθήο ή 

Σνπξθηθήο ή Βνπιγαξηθήο ή Ρνπκαληθήο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ ή 

Ρσζηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο θαη ιαβηθώλ πνπδώλ εηζαγσγηθή θαηεύζπλζε Ρσζηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ή Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλώλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ή Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ 

ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο) ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 

αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

 (ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε 

αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή βεβαίσζε 

ηνπ ηδξύκαηνο, γηα ηε γιώζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπνπδέο, εθόζνλ απηή δηαθνξνπνείηαη από 

ηελ επίζεκε γιώζζα ηεο νηθείαο ρώξαο. 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη 

απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  

    β) Ζ πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε 

θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζ θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν 

ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 

Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη 

από βεβαίωζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη 

από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάηωλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγω βεβαίωζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

εκείωζε:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ 

απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη 

ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 347/2003).  

Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο μέλεο 

γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα, 

πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιώζζαο.  

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Μουςείου Ακρόπολθσ 

 

Κωνςταντίνοσ - Αφγουςτοσ ίηοσ 

Δικθγόροσ Δ.Ν. 
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