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14 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2421.1/61243/2021
Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας
Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπερ. ββ) της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος» (Α’ 311), όπως προστέθηκε με το
άρθρο 19 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), καθώς και των παρ.
1 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002,
β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
γ) της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4532/2018 (Α΄ 63),
δ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224),
ε) του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
ζ) του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός
θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 67),
η) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39),
θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
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όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ι) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού, προερχόμενων από ιδιώτες
πτυχιούχους τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της
ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
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Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε
νομικά θέματα.
2. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων.
3. Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες Αποφάσεις του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη
διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Άρθρο 2
Γενικά προσόντα υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας
κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, θα πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους,
όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την
31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται
να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τα άρθρα 59-65 του ν. 3421/2005 (Α’ 302),
όπως αυτός τροποποιήθηκε.
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ.,
αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ε. Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 11/2014 (Α΄17), για τους κατατασσόμενους στα
μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών.
στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής
γλώσσας.
ζ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1)
επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3)
υπηρεσίες διαδικτύου.
η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε
οποιαδήποτε ποινή,
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων:
λαθρεμπορίας, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του
πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά
της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων,
φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς
ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής,
υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού,
δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία,
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παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης,
οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα
παραπάνω αδικήματα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
τη στέρησή τους.
ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό
των δύο προηγουμένων.
ιβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
ιγ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό,
αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών
παραπτωμάτων.
ιδ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην
πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν
θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση
των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται
την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω
θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
ιε. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές
από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της
στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το
προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται
να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ
του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η
οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά
τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και
τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα,
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί
ότι υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές
από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την
περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός
του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.
2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα
αδικήματα της περ. (η) της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο
Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη
αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε
σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
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Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει
εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος
π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν
τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.
3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα,
πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
1. Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, πρέπει να
υποβάλουν -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην
προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται
σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά :
α. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου
διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο
και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.
β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (δύο όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους
ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι
την στρατιωτική τους υποχρέωση).
γ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.
δ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού,
υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.
ε. Τίτλο σπουδών, ως παρ. 2 του παρόντος άρθρου και
ως ακολούθως:
(1) Τίτλο σπουδών, ως παρ. 1 άρθρου 1 της παρούσας και ειδικότερα Πτυχίο τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, ο τίτλος
πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής
για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο
από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη
βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση
που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό
χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της
βαθμολογικής κλίμακας («5,00»).
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη
αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
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Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του με το ζητούμενο στην προκήρυξη πτυχίο της
ημεδαπής και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων. Σε
περίπτωση που από το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο,
η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής
κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται
ως αδιαβάθμητος. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος,
προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο
της αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών,
το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
(2) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, σε
νομικά θέματα. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης, σε νομικά θέματα προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον
τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και
το κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο
άλλο ισοδύναμο στοιχείο.
Ως χρόνος κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου λογίζεται η
ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας
στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης
της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης
διπλωματικής / μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να
προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του
οικείου Α.Ε.Ι.
Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει
η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του
θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να
προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση
από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία
να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος.
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στ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3)
υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 1 του ν. 4250/2014,
Α΄74):
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη
μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή
του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
Ειδικώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, γίνονται δεκτοί
χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές
είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
3. Αν διαπιστωθεί υποβολή από υποψήφιο παραποιημένου ή πλαστού φωτοαντιγράφου, πέραν των ποινικών
κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η
οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιή-
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θηκε το φωτοαντίγραφο αυτό, κατά το μέρος που αφορά
στον εν λόγω υποψήφιο.
Άρθρο 4
Υποβολή και έλεγχος αιτήσεων και
δικαιολογητικών- Μοριοδότηση
συμμετεχόντων υποψηφίων
1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά
θα καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, τα
οποία παραλαμβάνει και ελέγχει αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και
Κατάταξης.
2. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών,
Μοριοδότησης και Κατάταξης αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προτείνονται από τη Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Έργο της εν λόγω Επιτροπής,
η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι:
α. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολής
όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.
β. Η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές
δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις
της προκήρυξης.
γ. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο
στο πλαίσιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει .
δ. Η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών,
Πρακτικού στο οποίο επισυνάπτονται:
Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις
της προκήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους
για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό και
Προσωρινός Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της
προκήρυξης, στον οποίο αναγράφονται και ο αριθμός
μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά
(όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
επόμενο άρθρο).
Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται
προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθως,
τοιχοκολλούνται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης
επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4765/2021), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα
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(10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία
αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία
καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους
ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο
από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, άλλως η ένσταση
δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος από το Α.Σ.Ε.Π. είτε, με δική του
ευθύνη, από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών,
Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται
στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και, στη συνέχεια,
συντάσσει Πρακτικό και καταρτίζει και επισυνάπτει σε
αυτό τους Οριστικούς Πίνακες Απορριφθέντων και Συμμετεχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα,
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς θεώρηση. Σχετική
ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο
του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα υποβληθούν
από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη
συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από
υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς και μέσα
σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου
Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την
απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος, η ύπαρξη του οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων ήδη συνάγεται, σύμφωνα με
την υποβληθείσα Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά.
6. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές
συνέπειες στον υποψήφιο.

β. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης λαμβάνουν επιπλέον διακόσια (200) μόρια.
γ. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της θέσης,
μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό 30% των μορίων
που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο
(2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου
μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο
συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τα περισσότερα μόρια
ανά κατηγορία (μεταπτυχιακού/ διδακτορικού).
3. Για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής
ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός
μορίων ως ακολούθως:
Εβδομήντα (70) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους
κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).
Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους
κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
Τριάντα (30) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει
την καλή γνώση (Β2).
Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη
μόνο ο ανώτερος τίτλος.
4. Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι εκατοστού
της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την
ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης
διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης
ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
5. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών,
Μοριοδότησης και Κατάταξης συντάσσει Πρακτικό με
συνημμένο Πίνακα Συμμετεχόντων κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, βάσει του ήδη καταρτισθέντος Οριστικού Πίνακα Συμμετεχόντων. Ο εν λόγω
Πίνακας υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο
και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλεται προς θεώρηση
στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 5
Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετεχόντων
υποψηφίων
1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων
πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται
από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι
εκατοστού της μονάδας.
2. α. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης λαμβάνουν επιπλέον
τετρακόσια (400) μόρια.

Άρθρο 6
Διαδικασία Προκαταρκτικών Εξετάσεων
1. Από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από
τις πρώτες κατά σειρά θέσεις του Πίνακα Συμμετεχόντων της παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου αριθμός
υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του
αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, προκειμένου
οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν
σε ιατρικές εξετάσεις - παραπομπή στην Ανώτατη του
Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), στην αθλη-
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τική δοκιμασία της κολύμβησης και σε ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες.
2. Ο Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από
το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής,
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι για τις Π.Κ.Ε., θα πρέπει
να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους
ταυτότητα. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται
η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών,
εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται
ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν
σχετική φωτογραφία.
4. Κατά την πρώτη διαδικασία των Π.Κ.Ε. διενεργείται υψομέτρηση των υποψηφίων από Επιτροπή που
συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Εν λόγω Επιτροπή αποτελείται
από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προτείνονται
από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ορίζονται ως μέλη ενώ, Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται
Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ο
οποίος προτείνεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας
Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν
παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως
ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας
υψομέτρησης. Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν
υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της
υψομέτρησης, που τους αφορά.
Αν κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος, επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής
Υψομέτρησης, προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει
εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (3) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του
χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και
όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της
διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της
οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.
5. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη
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του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία
αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων
ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως
ισχύει. Οι αποφάσεις της Α.Ν.Υ.Ε. είναι μη αναθεωρήσιμες
(ν.δ. 1327/1973).
6. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες
θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να
έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές
εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της
χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού
(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού
(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην
οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε
αθλητικές δοκιμασίες.
δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας
εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας
και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση
ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα
με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη
ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με
γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη
ιατρό της χώρας).
Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε
Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη
ιατρό της χώρας.
Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα προσκομίζονται από
τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω
εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια
των διαδικασιών του διαγωνισμού.
7. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς
Κατάλληλοι συμμετέχουν στην αθλητική δοκιμασία
της κολύμβησης, ενώπιον Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
απαρτίζεται από Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι
προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή
έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή.
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης στην κολύμβηση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιτύχουν το όριο
των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός
χρόνου δύο (2) λεπτών (μία προσπάθεια).
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας της κολύμβησης, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν
γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος
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που δεν ολοκληρώνει την προσπάθεια του εντός δύο (2)
λεπτών απορρίπτεται.
8. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης,
να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς
και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του,
προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται.
Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής της Αθλητικής δοκιμασίας της
κολύμβησης, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί
την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον,
σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο
υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό,
το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται
απ’ αυτόν πριν την έναρξη της αθλητικής δοκιμασίας.
Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την
ημέρα διεξαγωγής της κολύμβησης, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα
ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της κολύμβησης, εκτός
και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα
διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της
διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της
οικείας Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας.
9. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στην Κολύμβηση
υποβάλλονται σε κατάλληλες ψυχομετρικές εξετάσεις.
Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή
Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι
προτείνονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπός των ψυχομετρικών
εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των
υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Επιπρόσθετα, από την Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, διαπιστώνεται και εάν τυχόν οι υποψήφιοι
φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση
σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της
στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός τους. Αν διαπιστωθεί ότι, υποψήφιος φέρει δερματοστιξία ή οπές
από διάτρηση σώματος, σε εμφανές, κατά την περιβολή
της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, η
Επιτροπή το βεβαιώνει αυτό εγγράφως και ο υποψήφιος
αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών του διαγωνισμού. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον
υποψήφιο στον οποίο αφορά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της
διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της
οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
10. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια
από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες,
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δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Υψομέτρησης, Αθλητικής Δοκιμασίας και Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, καθώς και η Α.Ν.Υ.Ε., συντάσσουν
πίνακες στους οποίους για κάθε υποψήφιο, φαίνεται η
κατά περίπτωση κρίση τους, ήτοι επιτυχών - αποτυχών,
κατάλληλος - ακατάλληλος, μη προσέλθων και διακόψας. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο κτίριο του
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
11. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα
διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν
ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή
για τις προκηρυχθείσες θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ειδικότητας Νομικού και αποκλείονται του διαγωνισμού.
12. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων
των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των
υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των
προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου
από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας,
συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.
Άρθρο 7
Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Κατάταξη Επιτυχόντων
1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών,
η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καταρτίζει Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, οι οποίοι
υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον
Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα
Επιτυχόντων, κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση,
η χρονική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες, σε θέματα κυρίως στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και
πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους.
3. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται
η ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων. Το Αρχηγείο
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην
προκαθορισμένη ημερομηνία με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Με απόφαση του
Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από τον Πίνακα
Επιτυχόντων οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, πριν την ημερομηνία
κατάταξης, ότι δεν επιθυμούν να καταταχθούν και στη
θέση τους καλούνται οι επόμενοι κατά σειρά του Πίνακα
Επιλαχόντων.
4. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς
τους προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης:
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α. Αστυνομική ταυτότητα,
β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου
κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν
από την ημερομηνία υποβολής.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να
δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι
από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή
της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε
έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, καθώς και
οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.
5. Τα δικαιολογητικά κατάταξης που αναζητούνται
αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου
Α΄ (για τους άνδρες υποψηφίους).
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη
θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
6. Για τον έλεγχο γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των καταταχθέντων σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014,
όπως ισχύει, συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτροπή στελεχών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται και ποσο-
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στό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε φωτοαντίγραφα
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν.2690/1999, όπως ισχύει. Σε περίπτωση καταταχθέντα
βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
7. Οι μη καταταχθέντες μπορούν κατόπιν αιτήσεώς
τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν
κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά
από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται
με διαταγή του Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη,
οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.
9. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’ αρ. 1211.2/11/
27-7-2011 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής Ειδικότητας Νομικού» (Β΄ 1667).

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ’
ɈȻɈȿɃȻ ȳȿɏɇɇɃɀȰȺȵȻȰɇ - ɈɆɃɅɃɇ ȰɅɃȴȵȻɂȸɇ
Ȱ) ȰȳȳȿȻȾȰ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1, ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1
ʋ.ɷ 146/2007 «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ʋ.ɷ 50/2001 Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʔʉʌɹʘʆ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ ʊʋʘʎ ɲʐʏʊ ɿʍʖʑɸɿ» (ɌȵȾ 185/3.8.2007/ʏ.Ȱ’), ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɸɷɳʔɿʉ ʏɻʎ
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ʋɲʌ.1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʋ.ɷ. 116/2006 «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 28 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 50/2001…….» (ɌȵȾ
115/9.6.2006/ʏ.Ȱ’», ʘʎ ɸʇɼʎ:

ɲ) ɀɸ Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ.19 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
ɼ
ɴ) ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏʘʆ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ CAMBRIDGE ɼ MICHIGAN
ɼ
ɶ) ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɳʄʄʘʆ ʔʉʌɹʘʆ (ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ɼ ʅɻ) ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʆʉʅɿʃɼ ʏʉʐʎ
ʅʉʌʔɼ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ɼ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ʖʙʌɲʎ ɶɿɲ ʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʆɲ ʖʉʌɻɶʉʑʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ɲɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʋʀʋɸɷʉ. ȵɳʆ
ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʔʉʌɹɲʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ʖʙʌɲ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɼ ʏɻʎ Ʌʌɸʍɴɸʀɲʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʊʏɿ ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʔʉʌɸʀʎ ʍɸ ʏʌʀʏʉʐʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʘʎ ʅɻʏʌɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ʏɻʆ Ȱɶɶʄɿʃɼ , ɸʀʆɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏɻʎ ɲʐʏɼʎ ʖʙʌɲʎ ʘʎ ɹɶʃʐʌɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʋʀʋɸɷʉ. ɏʎ ʉɿʃɸʀɲ ʖʙʌɲ
ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɻ ʅɻʏʌɿʃɼ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻ ɶʄʙʍʍɲ ɸʀʆɲɿ ɻ Ȱɶɶʄɿʃɼ.
Ȳɳʍɸɿ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʖʌɿ ʍɼʅɸʌɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɹʆʏʘʆ ʍʏʉ ȰɇȵɅ, ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʉɿʃɸʀʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ,
ɴɸɴɲɿʘʏɿʃʙʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ, ʋɹʌɲʆ ʏʉʐ Ⱦʌɲʏɿʃʉʑ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ, ʏɲ ɸʇɼʎ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ:
(ɲ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ (ȳ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ɼ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200230
• BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 90-100, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH (ȳɿɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɹʘʎ ʃɲɿ 19/11/2019)
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ɼ ʏʉ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 8,5 ʃɲɿ ɳʆʘ .
• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ MICHIGAN (English LANGUAGE INSTITUTE
ɼ Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ɼ Michigan Language Assessment.)
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL, ɼ PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ʏʉʐ TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- ʃɲɿ
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɳʌɿʍʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- ʃɲɿ CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɳʌɿʍʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ɼ PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL
International (CEF C2) ɼ PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ «Distinction” ɼ “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (ʅɹʖʌɿ
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) ɼ 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) (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading, Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ɼ GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic
C2)
•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) ʃɲɿ C2LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɳʌɿʍʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ)
•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)

Τεύχος B’ 4228/14.09.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

56751

(ɴ) Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ȳ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ɼ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 75-89, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH (ȳɿɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɹʘʎ ʃɲɿ 19/11/2019)
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ɼ ʏʉ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 7 ɹʘʎ 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) ɼ ʏʉ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ɼ BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ʏʉʐ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL ɼ PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ʏʉʐ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- ʃɲɿ CITY
& GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- ʃɲɿ CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ʏʉʐ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, Ɂȸ- USA)
ʃɲɿ ʏɻʎ ȵȿȿȸɁɃȰɀȵɆȻȾȰɁȻȾȸɇ ȵɁɏɇȵɏɇ.
• ɈȵST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 785 ɹʘʎ 900 ʏʉʐ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ɼ PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1) ɼ PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ
ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ «Distinction” ɼ
“Credit”).
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (ʅɹʖʌɿ
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) ɼ 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) (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 91 ɹʘʎ 99 ʏʉʐ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ɼ ʏʉʐ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.
ɀȵɈ - MICHIGAN ENGLISH TEST (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading, Speaking) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 190 ɹʘʎ 240 ʏʉʐ
Michigan Language Assessment ɼ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ɼ
ɀȵɈ- MICHIGAN ENGLISH TEST (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading ɼ Listening, Reading, Speaking, Writing) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ɲʋʊ 64 ɹʘʎ 80 ʏʉʐ Michigan Language Assessment
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ɼ GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic
C1)
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) ʃɲɿ C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
• 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)

(ɶ) Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (Ȳ2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ɼ
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 60-74, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE ɼ ʏʉʐ CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH (ȳɿɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɹʘʎ ʃɲɿ 19/11/2019)
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.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ɼ ʏʉ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 5,5 ɹʘʎ 6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) ɼ ʏʉ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ɼ BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ʏʉʐ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST ʏʉʐ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ MICHIGAN (English LANGUAGE
INSTITUTE ɼ Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ɼ Michigan Language Assessment.)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL ɼ PEARSON TEST
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL LEVEL I
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ʏʉʐ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATORʃɲɿ CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - ʃɲɿ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)ʏʉʐ Hellenic American University (Nashua,
New Hampshire, USA)
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 505 ɹʘʎ 780 ʏʉʐ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ɼ PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) ɼ PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ
ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ «Distinction” ɼ “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (ʅɹʖʌɿ
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.
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• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ɼ Test of Interactive English, Ȳ2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 80 ɹʘʎ 90 ʏʉʐ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ɼ ʏʉʐ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
ɀȵɈ - MICHIGAN ENGLISH TEST (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading, Speaking) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 157 ɹʘʎ 189 ʏʉʐ
Michigan Language Assessment ɼ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ɼ
ɀȵɈ - MICHIGAN ENGLISH TEST (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Listening, Reading ɼ Listening, Reading, Speaking, Writing)
ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 53 ɹʘʎ 63 ʏʉʐ Michigan Language Assessment
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ɼ GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic
B2)
• Ȳ2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) ʃɲɿ
Ȳ2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
•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)

Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɳʄʄɲ, ʋʄɻʆ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ
ɲɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ:
(i) ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ ʏʉ ɸʇɹɷʘʍɸ, ʊʏɿ ʏʊʍʉ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʀʆɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʋʌʉʎ ʏʉʑʏʉ ɸɽʆɿʃɼ ɲʌʖɼ
ɼ
(ii) ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɼ ʏɻʎ Ʌʌɸʍɴɸʀɲʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ (ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ʐʋɳʌʇɸʘʎ
ʔʉʌɹɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ), ʊʏɿ ʏʉ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏʊ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ʖʙʌɲʎ ʘʎ ɹɶʃʐʌʉ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍɸ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʋʀʋɸɷʉ.

Ȳ) ȳȰȿȿȻȾȰ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ȳɲʄʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1, ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
(ɲ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ (ȳ2/C2) :
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• Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• ȴʀʋʄʘʅɲ ALLIANCE FRANCAISE.
• Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ D.A.L.F. – ɃPTION LETTRES ɼ DALF C2 ȳɲʄʄɿʃʊ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [ɀɹʖʌɿ ʏʉ 1999 ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ
ɼʏɲʆ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques ʏʉʐ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ ȿɿɹɶɻʎ – ȵʋʀʋɸɷʉ C2

Departement de

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.

(ɴ) Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ȳ1/C1) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ʖʉʌɻɶɸʀʏʉ ʅɹʖʌɿ ʏʉ 1996)- ȳɲʄʄɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ ȵʄʄɳɷʉʎ.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ɼ DALF C1 ȳɲʄʄɿʃʊ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ɼ (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques ʏʉʐ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ ȿɿɹɶɻʎ – ȵʋʀʋɸɷʉ C1

Departement de

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.

(ɶ) Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (Ȳ2) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ Ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRȵ (UNITES A1, A2, A3, A4) ɼ DELF B2 ȳɲʄʄɿʃʊ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ -CIEP.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʖʉʌɻɶɸʀʏʉ ʅɹʖʌɿ ʏʉ 1996) ȳɲʄʄɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ ȵʄʄɳɷʉʎ.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques ʏʉʐ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ ȿɿɹɶɻʎ – ȵʋʀʋɸɷʉ Ȳ2

Departement de
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• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.
ɇɻʅɸʀʘʍɻ:

ȳɿɲ ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋɲʄɲɿʉʏɹʌʘʆ ɸʏʙʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

ɴɸɴɲʀʘʍɻ, ɲʋʊ ʏʉʆ ʉɿʃɸʀʉ ʔʉʌɹɲ (ȳɲʄʄɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Ȱɽɻʆʙʆ-ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȵʇɸʏɳʍɸʘʆ), ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏʉʐ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ .
ȳ) ȳȵɆɀȰɁȻȾȰ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ȳɸʌʅɲʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1, ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ, ʘʎ ɸʇɼʎ:

(ɲ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ (ȳ2/C2) :
• Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
x
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ludwig-Maximilian ʏʉʐ
ɀʉʆɳʖʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe (ʅɹʖʌɿ 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ Ludwig-Maximilian ʏʉʐ ɀʉʆɳʖʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ
Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe (ʅɹʖʌɿ 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe (ʅɹʖʌɿ 31-12-2011)
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.

(ɴ) Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ȳ1/C1) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (ʅɹʖʌɿ 2007) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (ʅɹʖʌɿ 31/12/2014) . Ȱʋʊ 1/1/2015
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Ȱʋʊ 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ȵɁɃɈȸɈȰ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ȵɁɃɈȸɈȰ 2: SPRECHEN)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.
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(ɶ) Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (Ȳ2) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ Ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (ʅɹʖʌɿ 31/12/2014) . Ȱʋʊ 1/1/2015
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Ȳ2. Ȱʋʊ 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ȵɁɃɈȸɈȰ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ȵɁɃɈȸɈȰ 2: SPRECHEN)
.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.

ȴ) ȻɈȰȿȻȾȰ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȼʏɲʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1, ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
(ɲ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ (ȳ2/C2) :
• Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (ʏʉʐ Ȼʏɲʄɿʃʉʑ ɀʉʌʔʘʏɿʃʉʑ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Ȱɽɻʆʙʆ)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ɼ DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ Ʌɸʌʉʑʆʏɺɿɲ.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.
• Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ P.L.I.D.A. C2 ɼ P.L.I.D.A. D (ɹʘʎ ʏʉ 2003)

(ɴ) Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ȳ1/C1) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ʏʉʐ Ȼʏɲʄɿʃʉʑ ɀʉʌʔʘʏɿʃʉʑ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ Ȱɽɼʆɲʎ ɹʘʎ ʏʉʆ Ȼʉʑʆɿʉ 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAɈO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ Ʌɸʌʉʑʆʏɺɿɲ.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.
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• Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ P.L.I.D.A. C1 ɼ P.L.I.D.A. C (ɹʘʎ ʏʉ 2003) .

(ɶ) Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (Ȳ2) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ Ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ Ʌɸʌʉʑʆʏɺɿɲ.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȳɸʆɸʑɻʎ.
• Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ P.L.I.D.A. B2 ɼ P.L.I.D.A. Ȳ (ɹʘʎ ʏʉ 2003).

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ȳɿɲ ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋɲʄɲɿʉʏɹʌʘʆ ɸʏʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ Ȼʏɲʄɿʃʊ ɀʉʌʔʘʏɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ
(Ȱɽɼʆɲʎ ʃɲɿ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ) ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ, ɲʋʊ ʏʉʆ ʉɿʃɸʀʉ ʔʉʌɹɲ
(Ȼʏɲʄɿʃʊ ɀʉʌʔʘʏɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Ȱɽɻʆʙʆ-ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȵʇɸʏɳʍɸʘʆ), ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏʉʐ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ .

ȵ) ȻɇɅȰɁȻȾȰ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1, ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
(ɲ) ȱʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ (ȳ2/C2) :
• Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (ɲʋʊ ʏʉ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Cervantes ɸʇ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ,
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ , Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)

(ɴ) Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (ȳ1/C1) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (ɲʋʊ ʏʉ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Cervantes ɸʇ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ,
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)
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• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(ɶ) Ⱦɲʄɼ ɶʆʙʍɻ (Ȳ2) :
•Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ Ȳ2 ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.19
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2002) (ɲʋʊ ʏʉ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ
Cervantes ɸʇ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ , Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2008), (ɲʋʊ ʏʉ
Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Cervantes ɸʇ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ , Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (ɲʋʊ ʏʉ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Cervantes ɸʇ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ,
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ Ȼʍʋɲʆʀɲʎ)
ȵʋʀʍɻʎ:
ɲ) ȸ ɳʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɸʇɼʎ ʏʌʊʋʉʐʎ:
(i) ɀɸ Ʌʏʐʖʀʉ ɂɹʆɻʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ʃɲɿ Ɍɿʄʉʄʉɶʀɲʎ ɼ Ʌʏʐʖʀʉ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ ɀɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ ȰȵȻ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃɲɿ ɿʍʊʏɿʅʉ ʍʖʉʄʙʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ,
(ii) ɀɸ Ʌʏʐʖʀʉ, ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʊ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ɷʀʋʄʘʅɲ ɼ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ɷʀʋʄʘʅɲ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐ
ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ,
(iii) ɀɸ Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2 ,
(iv) ɀɸ Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉ ʏʀʏʄʉ ɿʍʊʏɿʅʉ

ʏʘʆ ɸʄʄɻʆɿʃʙʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ

ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɲʆʉʆɿʃɼ ʔʉʀʏɻʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɹʇɿ ɸʏʙʆ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ.
ɴ) ȸ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ɼ ɻ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʃʌɲʏɿʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʃɲɿ Ȳ2 ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999
(ɌȵȾ 186 Ȱʚ), ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 19 ʋɸʌ. ɲʚ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ. 3149/2003 (ɌȵȾ 141 Ȱʚ). ȸ
ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʍʖʉʄɸʀʉʐ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʌɿɸʏʉʑʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʔʉʀʏɻʍɻʎ.
Ƀɿ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɲ(iv) ʃɲɿ ɴ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʃɲɿ ɲʋʊ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃʉʐʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ
Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ. ɼ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ ɼ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ ɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ.
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ ɼ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ ɼ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ ʅʊʆʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ.
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ɇɻʅɸʀʘʍɻ:
ɲ) ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɸɳʆ ʉɿ ɸʋɿʃɲʄʉʑʅɸʆʉɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ɹʖʉʐʆ
ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʊʋʉʐ ʏɲ ʅɲɽɼʅɲʏɲ ɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ɶʄʙʍʍɲ.
ɴ) ȵʀʆɲɿ ɲʐʏʉʆʊɻʏʉ ʊʏɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ɶʆʙʍɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʐʋɸʌʃɸʀʅɸʆʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʃɲɿ ʏɻ
ɶʆʙʍɻ ʃɲʏʙʏɸʌʉʐ (ɺɻʏʉʑʅɸʆʉʐ) ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ.

ȸ ɳɷɸɿɲ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ, ɷɸʆ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻʆ ɶʆʙʍɻ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ʋ.ɷ 347/2003). Ƀɿ
ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʃɳʏʉʖʉɿ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉɷɸʀʇʉʐʆ ʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ,
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʉʐʆ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʇɹʆɻʎ
ɶʄʙʍʍɲʎ.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ
ȳɁɏɇȸ ɍȵȻɆȻɇɀɃɉ ȸ/ɉ – ɈɆɃɅɃȻ ȰɅɃȴȵȻɂȸɇ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʍʏɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ: ɲ) ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɸɿʅɹʆʘʆ, ɴ) ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʔʑʄʄʘʆ ʃɲɿ ɶ)
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʘʎ ɸʇɼʎ:
1. ɀɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɽʆɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ʌʌʉʍʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ (ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.) ɼ
ȵɃɅɅ ʋʌʙɻʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ) ɼ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʏʉʆ
Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ.
Ʌɲʌɲʃɳʏʘ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ. ɼ ʏʉʆ ȵɃɅɅ ɼ ʏʉʆ ȵɃɅɅȵɅ, ʅɸ
ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʋʌɳʇɸɿʎ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɻ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɲʌ. 28
ʃɲɿ 40 ʏɻʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ 121929/ȸ/31.07.2014 Ⱦ.ɉ.Ȱ (Ɍ.ȵ.Ⱦ. 2123/Ȳ’/01.08.2014).
ɲ)

ECDL Eʄʄɳʎ Ȱ.ȵ. (1.2.2006 ɹʘʎ 30.11.2012 ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽ. Ȳ/22578/30.11.2012 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ) ɼ
PeopleCert ȵʄʄɳʎ Ȱȵ (30.11.2012 ʅɸ ʏɻʆ ɲʌɿɽ. Ȳ/22579/30.11.2012 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)

ɴ)

Vellum Global Educational Services S.A. (ȲȵȿȿɃɉɀ ȴȻȵȺɁȵȻɇ ɉɅȸɆȵɇȻȵɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ Ȱ.ȵ.) (22.2.2006),
ȲȵȿȿɃɉɀ ȴȻȵȺɁȵȻɇ ɉɅȸɆȵɇȻȵɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ʃɲɿ Vellum Global Educational Services
(ȴɅ
35945/28.7.2017 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)

ɶ)

Infotest (ȰɆȻɇɈɃɈȵȿȵȻȵɇ ȾȰɈȰɆɈȻɇȵȻɇ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȵȻɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ Ȱ.ȵ & ɇȻȰ ȵ.ȵ.) (22.2.2006)

ɷ)

ȻCT Hellas Ȱ.ȵ. (22.2.2006) ɼ ICT Europe (18.7.2007 ɲʄʄɲɶɼ ʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ȻCT Hellas Ȱ.ȵ.)

ɸ)

Ⱦȵɉ-CERT (ɇɉȳɍɆɃɁȵɇ ȵɉɆɏɅȰȻȾȵɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ ȵ.Ʌ.ȵ.) (5.4.2006)

ʍʏ) ACTA Ȱ.ȵ. (ȰɆȻɇɈɃɈȵȿȵȻȵɇ ȾȰɈȰɆɈȻɇȵȻɇ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȵȻɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ Ȱ.ȵ.) (17.5.2006)
ɺ)

I SKILLS A.E. (I SKILLS ȰɁɏɁɉɀȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ȴȵɂȻɃɈȸɈɏɁ) (14.9.2007)
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ɻ)

ɈȵȿȵɌɏɇ ɈɆȵȻɁȻɁ - TELEFOS TRAINING ȵɅȵ (18-12-2007) ɼ ɈȵȿȵɌɏɇ ɇȵɆɈ - TELEFOS CERT ȵɅȵ (ɀɸ ʏɻʆ
ɲʌɿɽ.ȳ/12485/21.5.2009 ʋʌɳʇɻ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɈȵȿȵɌɏɇ ɈɆȵȻɁȻɁ - TELEFOS TRAINING ȵɅȵ) ɼ
ȻɁɌɃɇȵɆɈ-INFOCERT ȵɅȵ (ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ ȳɁɏɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȵɂȻɃɈȸɈɏɁ ȵɈȰȻɆȵȻȰ ɅȵɆȻɃɆȻɇɀȵɁȸɇ ȵɉȺɉɁȸɇ)
(ɀɸ ʏɻʆ ɲʌɿɽ. Ȳ/18216/24.9.2012 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ ʋɸʌʀ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɈȵȿȵɌɏɇ ɇȵɆɈ - TELEFOS
CERT ȵɅȵ)

ɽ)

DIPLOMA (ɌɃɆȵȰɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ) (30-9-2009)

ɿ) GLOBAL CERT (ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ ȰɁɏɁɉɀȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ) (10.4.2014).
ɿɲ) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ɌɃɆȵȰɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ)
(21.01.2015)
ɿɴ) ACTA-INFOTEST ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ ȵ.ȵ. (ȴɅ 54083/16.7.2015 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɶ) PROCERT Ȼɷɿʘʏɿʃɼ Ⱦɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃɼ ȵʏɲɿʌɸʀɲ «PROCERT» (ȴɅ/20516/4.5.2018 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɷ) ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ȻȾȵ «ȵȿ.ȻɁ.Ʌ.» (ȴɅ/38566/3.9.2018 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɸ) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ȴɅ/56579/26.10.2018 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿʍʏ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ȴɅ/60239/05.12.2019 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɺ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – ɀ. ɅȻɈɇȻȿȾȰɇ–Ⱦ. ɅɆȻɈɇȰɇ ȻȾȵ Ɍʉʌɹɲʎ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ȱʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ȴʐʆɲʅɿʃʉʑ» (ȴɅ/2997/17.02.2020 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɻ) «UCERT» ɀɃɁɃɅɆɃɇɏɅȸ ȻȴȻɏɈȻȾȸ ȾȵɌȰȿȰȻɃɉɍȻȾȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ (ȴɅ/30357/03.08.2020 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȵɃɅɅȵɅ)
ɿɽ) «INNOV-INK ɌɃɆȵȰɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȻȾȵ» ʅɸ ɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊ ʏʀʏʄʉ PROGRAMS QUALIFICATION
READ-PQR» (ȴɅ/12126/12.04.2021 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɃɅɅȵɅ)

Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʐʆ ʉɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ʔʉʌɸʀʎ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
ɲ) ECDL Eʄʄɳʎ Ȱ.ȵ. ɼ PeopleCert ȵʄʄɳʎ Ȱȵ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Ȳɲʍɿʃɹʎ ȴɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɼ)
People Cert Computer Skills Level 1
ɴ) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
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ɶ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
ɷ) ȻCT Hellas Ȱ.ȵ. ɼ ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ɸ) Ⱦȵɉ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
ʍʏ) ACTA Ȱ.ȵ.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ɺ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
ɻ) ɈȵȿȵɌɏɇ ɈɆȵȻɁȻɁ - TELEFOS TRAINING ȵɅȵ ɼ ɈȵȿȵɌɏɇ ɇȵɆɈ - TELEFOS CERT ȵɅȵ ɼ ȻɁɌɃɇȵɆɈ-INFOCERT ȵɅȵ
Basic Skills ɼ Infocert Basic Skills (25.6.2008 ɲʄʄɲɶɼ ʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏʀʏʄʉʐ)
Basic ɼ Infocert Basic (25.6.2008 ɲʄʄɲɶɼ ʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏʀʏʄʉʐ)
Integration Skills ɼ Infocert Integration Skills (25.6.2008 ɲʄʄɲɶɼ ʉʆʉʅɲʍʀɲʎ ʏʀʏʄʉʐ)
Infocert Unities
ɽ) DIPLOMA-ɌɃɆȵȰɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ
Basic Office
Business Office
ɿ) GLOBAL CERT ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ ȰɁɏɁɉɀȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ << GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert

ɿɲ) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ɌɃɆȵȰɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ
Unicert Primary
Unicert Primary ȴɿɲɽɸʅɲʏɿʃʊ
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Unicert Advanced Plus

ɿɴ) ACTA-INFOTEST ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȵȻɇ ȵ.ȵ.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
ɿɶ) PROCERT Ȼɷɿʘʏɿʃɼ Ⱦɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃɼ ȵʏɲɿʌɸʀɲ «PROCERT»
PRO-Cert IT User
ɿɷ) ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ȻȾȵ «ȵȿ.ȻɁ.Ʌ.»
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ/Certified Computer User
ɿɸ)

EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ɿʍʏ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS
ɿɺ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS
EQcert BASIC
EQcert BASIC - LV1
EQcert BASIC - LV2
ɿɻ) UCERT
STANDARD OFFICE USER
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)
ɿɽ) PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR
ELIC Professional Certificate
ELIC Professional Certificate Plus
ELIC Professional Certificate 360
Ȱʋʊ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɻ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏʌɿʙʆ ɶʆʘʍʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ:
ɲ) ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɸɿʅɹʆʘʆ, ɴ) ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʔʑʄʄʘʆ ʃɲɿ ɶ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ (ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʏʘʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ <<ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ Ⱦɸɿʅɹʆʉʐ>>, <<ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ
Ɍʑʄʄɲ>>, <<ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ>>).
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ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʅɸ ɸʋɿʏʐʖʀɲ ʏɿʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʃɼʌʐʇɻ
ɸʆʊʏɻʏɸʎ ɲʄʄɳ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɻ ɸʃɷʉɽɸʀ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɲʋʉɷɸʃʏɼ ʍʖɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀ ʏʉʑʏʉʐ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʃɲʏɳ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʔʉʌɹɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ɲʐʏʉʑ.
ȿʉɿʋɳ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳ (ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ, ʃɳʌʏɸʎ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ʃʄʋ) ɷɸʆ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ.
ȳʀʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɷɸʃʏɳ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ȸ/ɉ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʔʉʌɸʀʎ (ɲ ɹʘʎ ɷ)
ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ. ʅɸ ʏɻʆ ɸʇɼʎ ʉʆʉʅɲʍʀɲ:
ɲ) ECDL ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-ȵ.Ʌ.ɉ.
ɴ) Cambridge International Examinations ɲʋʊ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (ɸʏɲɿʌɸʀɲ Vellum Global Educational
Services).
ɶ) IC3 ɼ MOS ɲʋʊ CERTIPORT (Microsoft), ɸʏɲɿʌɸʀɲ Infotest (ʋʌʙɻʆ TECHNOPLUS) ʃɲɿ
ɷ) BTEC in ICT ɼ Online Award in ICT ɲʋʊ LONDON LEARNING (ɸʏɲɿʌɸʀɲ ȻCT Hellas Ȱ.ȵ.).

ȳʀʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɷɸʃʏɳ, ɸʔʊʍʉʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʆʊʏɻʏɸʎ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ȳʆʙʍɸʘʆ ɍɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ɃȵȵȾ, ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʋɿʏʐʖʉʑʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍɸ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ȳʆʙʍɸʘʆ
ɍɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɸ ʉ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ.
«ȸ ɿʍʖʑʎ ʏʘʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ., ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲʏɲʌɶɻɽɹʆʏɲ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ. ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ., ʏʉʆ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ. ʃɲɿ ʏʉʆ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ. ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ
ɸʀʆɲɿ ɲʊʌɿʍʏɻʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ (ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌ. 12 ʏʉʐ Ɂ. 4283/2014 (ɌȵȾ 189 Ȱ’/10-9-2014) ʊʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʊʏɿ
ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿ ʋɲʌ. 5 ʍʏʉ ɳʌ. 38 ʏʉʐ Ɂ.4186/2013).
2. Mɸ ʏʀʏʄʉʐʎ ʍʋʉʐɷʙʆ, ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ, ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ, ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʃɲʏʘʏɹʌʘ.
3. ɀɸ ʏʀʏʄʉʐʎ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɴɲʍɿʃʉʑʎ ɼ/ʃɲɿ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎ, Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃɼʎ ɼ/ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʐʏɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ ʏɹʍʍɸʌɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʅɲɽɼʅɲʏɲ, ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɼ ʃɲʏ’ ɸʋɿʄʉɶɼ, Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ. Ⱦɲɽɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʏɹʍʍɸʌɲ ɲʐʏɳ ʅɲɽɼʅɲʏɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɹʖɸɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ɸʀʏɸ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃɼʎ (Ʌ.ȵ.), ɸʀʏɸ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ (Ɉ.ȵ.) ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɸʀʏɸ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ɸʀʏɸ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ.
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʏɻʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃɼʎ, Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ɸʋɲʌʃʙʎ
ʏɻ ɶʆʙʍɻ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʅɸ ʅʊʆɻ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ȰȵȻ ʃɲɿ ɈȵȻ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɲʆ ɸʋɿʏʐʖʙʎ, ʍɸ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʊ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ, ʏɹʍʍɸʌɲ (4)
ɸʇɲʅɻʆɿɲʀɲ ʅɲɽɼʅɲʏɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ
ʏʉʐ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ.
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʋʄɻʌʉʑʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ , ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏʉʀ,
ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɲʔɸʆʊʎ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʏʌʊʋʉɿ ɲʋʊɷɸɿʇɻʎ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʉʆʏʉʄʊɶɿʉ, ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʉɿ
ʍʖɸʏɿʃʉʀ ʏʀʏʄʉɿ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ȸ/ɉ ʃɲɿ ʊʖɿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃɷʀʃɻʍɻ ɽɹʍɻʎ
ɲʆʙʏɸʌɻʎ ɼ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʃɻʌʐʍʍʊʅɸʆɻʎ.
4.

ȳʀʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɷɸʃʏɳ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴ.ɇ. ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ. ʋɸʌʀ ʏɻʎ
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖɿʍɻʎ ʏʉʐʎ.
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ȸ ɶʆʙʍɻ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʍʏɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ: ɲ) ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ɴ) ɴɳʍɸʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ: ɲ) ɀɸ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏɻʎ
ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1, ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʆʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ɴ) Mɸ ʏʀʏʄʉʐʎ
ʍʋʉʐɷʙʆ, ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ, ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ
ɶʆʙʍɻʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑ ȸ/ɉ, ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʃɲʏʘʏɹʌʘ.
ɈȻɈȿɃȻ ɇɅɃɉȴɏɁ
ɈɆȻɈɃȲȰɽɀȻȰɇ – ɀȵɈȰȴ/ȲȰȺɀȻȰɇ & ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅɃȴȵȻɂȸ ȳɁɏɇȸɇ ɍȵȻɆȻɇɀɃɉ ȸ/ɉ
(ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɳʌɽʌɲ 6,14 ʃɲɿ 19 ʏʉʐ Ʌ.ȴ 50/2001 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
1.ɈɆȻɈɃȲȰȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
Ȱ) ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻȰȾȸɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
- ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ & ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
- ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ & Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ ȸ/ɉ ʃɲɿ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
- ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ & ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȸ/ɉ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ
- ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃoʑ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʅɸ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʍʏɻ Ȳɿʉɿɲʏʌɿʃɼ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
- ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȸ/ɉ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ (ȵ.Ȱ.Ʌ.)
- ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ ʏɻʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ Ɏɻʔɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
- ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ʃɲɿ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ – Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȸ/ɉ (Ʌ.ɇ.ȵ.)
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʅɲʏɿʃɼʎ
- Ɏɻʔɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʍʏɼʅɻ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ, ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɼ ɳʄʄʉʎ ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʖʉʄʙʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

Ȳ) ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȾȸɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
-

Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ʌʉʄʐʅɹʍʘʆ
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- Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
- ȳɸʘʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
- Ɉɻʄɸʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ
- Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ ȸ/ɉ (Ʌ.ɇ.ȵ.)
- ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
- ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʍʏɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ʃɲɿ ʍʏɻʆ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ
- ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ Ɉ.ȵ.
- Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ Ɉ.ȵ.
- ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ȳɸʘʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ Ɉ.ȵ.
- ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ɼ ɳʄʄʉʎ ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ, ʍʖʉʄʙʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

2. ɀȵɈȰȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ & ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
- ȴʀʋʄʘʅɲ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ȼ.ȵ.Ⱦ. ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ, ɼ
- Ʌʏʐʖʀʉ Ȱ’ ɼ Ȳ’ ʃʑʃʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɻʌʀʉʐ:
i) Ƀʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ - ȴɿʃʏʑʘʆ ȸ/ɉ,
ii) ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ ʏʉʐ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ Ɉʉʅɹɲ,
- Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ ʏʀʏʄʉʎ:
i) ʃʄɳɷʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ȵʆɿɲʀʉʐ Ʌʉʄʐʃʄɲɷɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ,
ii) ʏʅɼʅɲʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏʙʆ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ, ɼ
iii) ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɉʋɲʄʄɼʄʘʆ ɍɸɿʌɿʍʏʙʆ ȸ/ɉ, Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ,
ɼ
- Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ȵɅȰ.ȿ. ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ, ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ɼ ʏʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ, ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ,
ɼ
- ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɃȰȵȴ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ Ɉɸʖʆɿʏʙʆ ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ɼ ɳʄʄʉʎ ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ʏʀʏʄʉʎ, ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02042281409210028*

