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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ (ΚΑΤ)
ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΗ ΣΟ Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
Κεθάλαιο Ππώηο
ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ, ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ
Άξζξν 1
Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε Γηαδηθαζία Δπηινγήο
1.
ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα θνίηεζε ζην Εηήζιο Πρόγραμμα Παιδαγφγικής
Καηάρηιζης (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ην νπνίν ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3027/2002, δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη πηπρηνύρνη ρνιώλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) ή ηζόηηκσλ ρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, εθόζνλ ε εηδηθόηεηα ηνπ πηπρίνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ν θιάδνο θαη ε εηδηθόηεηά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
2.
Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή
ηνπο ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ, ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ηαρπδξνκηθά θαη κόλν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (κε ηελ έλδεημε Δπηινγή ππνςεθίσλ Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.), απνθιεηζηηθά ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα (Ν. Ηξάθιεην Αηηηθήο, ηαζκόο ΗΑΠ «Δηξήλε», Σ.Κ 14121), απνθιεηζηηθά ζε πξνζεζκία
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο
ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο.
Η επζύλε ηεο ζσζηήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ ππνςήθην. Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο από ηα ΔΛΣΑ.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηδησηηθνύ ηαρπδξνκείνπ (courrier) ε αίηεζε ππνςεθηόηεηαο
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππα ή λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή
ζπλνδεπόκελα από Τπεύζπλε Γήισζε, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.2 αξζξ. 11
ηνπ Κσδ. Γηνηθ. Γηαδηθ. θαηά ην νπνίν: «Η επικύρφζη ανηιγράθφν εγγράθφν ποσ
έτοσν εκδοθεί από ημεδαπή διοικηηική αρτή δεν απαιηείηαι αν ηα ανηίγραθα ασηά ζσνοδεύονηαι από ηην καηά ηην παρ. 5 ηοσ άρθροσ 3 σπεύθσνη δήλφζη, ζηην οποία ο
ενδιαθερόμενος βεβαιώνει ηην ακρίβεια ηφν ζηοιτείφν". ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν
ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηόο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπ απνξξίπηεηαη.
Καλέλα δηθαηνινγεηηθό δελ γίλεηαη δεθηό κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
3.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα δειώζεη ζηελ αίηεζή ηνπ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο
όζεο πόιεηο επηζπκεί (απ’ απηέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ην Εηήζιο Πρόγραμμα Παιδαγφγικής Καηάρηιζης).
Η ππνςεθηόηεηα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν έλα (1) θιάδν θαη κία
(1) εηδηθόηεηα ηεο πξνθήξπμεο, δηαθνξεηηθά, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη ηεο επηινγήο.
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Άξζξν 2
Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά
Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ
παξόληα ΚΑΤ θαη ζηεξίδεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο. Γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ηεο
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ππνβάιινληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά:
Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία δηαηίζεηαη από ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα θαη
ζηηο πόιεηο πνπ ιεηηνπξγεί ην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. (Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ισάλληλα, Ηξάθιεην, Βόιν θαη άπεο), θαζώο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηε δηεύζπλζε: www.aspete.gr
Τπεύζπλε Γήισζε, κε ηελ νπνία ν ππνςήθηνο
Α) βεβαηώλεη
 ηε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Καλνληζκνύ Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ (ΚΑΤ)
γηα εηζαγσγή ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.
 ηελ αθξίβεηα θαη γλεζηόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ /δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ
 όηη ηα ειιελόγισζζα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη είλαη γλήζηα θσηναληίγξαθα
ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν ππνςήθηνο θαη
Β) δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο ππεξεζίεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. λα επαιεζεύζνπλ αξκνδίσο
ηελ αθξίβεηα θαη γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ απηώλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Αλ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξόκελε Τπεύζπλε Γήισζε ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
εκεηώλεηαη όηη ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε πξέπεη λα βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή (πρ. ΚΔΠ).
Απόδεημε Σξαπεδηθήο Καηάζεζεο 50 επξώ γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκόο ηνπ
πηπρίνπ.
Σίηινη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (Μεηαπηπρηαθά , Γηδαθηνξηθά Γηπιώκαηα).
Πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Ξέλσλ Γισζζώλ.
Πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ.
Δθηόο από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, θαλέλα άιιν δελ ιακβάλεηαη ππόςε (όπσο
π.ρ. άιινη ηίηινη πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ,
βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θιπ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
 ε Αίηεζε,
 ε Τπεύζπλε Γήισζε,
 ε Απόδεημε Σξαπεδηθήο Καηάζεζεο θαη
 ν Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ
είλαη ππνρξεσηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ππνςεθηόηεηα γηα εηζαγσγή
ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ε αληίζεηε πεξίπησζε (κε ππνβνιήο ελόο ή όισλ ησλ παξαπάλσ), ν ππνςήθηνο ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ.
Άξζξν 3
Οξζόηεηα θαη Πιεξόηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από εκεδαπή δηνηθεηηθή αξρή
(ειιελόγισζζα), ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππα ή λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ή
απιά αληίγξαθα ζπλνδεπόκελα από Τπεύζπλε Γήισζε, (παξ. 3 άξζξν 11 ηνπ Κώδ.
Γηνηθ. Γηαδηθ. θαηά ην νπνίν: «Η επικύρφζη ανηιγράθφν εγγράθφν ποσ έτοσν εκδοθεί από ημεδαπή διοικηηική αρτή δεν απαιηείηαι αν ηα ανηίγραθα ασηά ζσνοδεύονηαι
από ηην καηά ηην παρ. 5 ηοσ άρθροσ 3 σπεύθσνη δήλφζη, ζηην οποία ο ενδιαθερόμενος βεβαιώνει ηην ακρίβεια ηφν ζηοιτείφν". )
Η Τπεύζπλε Γήισζε δηαηίζεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
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1. Αίηεζε
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη έληππε θαη δηαηίζεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
ηελ Αίηεζε αλαγξάθνληαη:
α) θαη’ απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο νη πόιεηο, ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ησλ νπνίσλ ν
αηηώλ επηζπκεί λα θνηηήζεη,
β) ν θιάδνο θαη ε εηδηθόηεηά ηνπ (πρ. ΠΔ 17.01), όπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή
πξνθήξπμε.
Αλ δελ αλαγξάθεηαη θακία πόιε ή ν θιάδνο θαη ε εηδηθόηεηα ππνςεθηόηεηαο ή αληίζηνηρα αλαγξάθνληαη πεξηζζόηεξνη θιάδνη θαη εηδηθόηεηεο, ν ππνςήθηνο ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
2. Τπεύζπλε Γήισζε
Η Τπεύζπλε Γήισζε είλαη έληππε θαη δηαηίζεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Με απηήλ ν ππνςήθηνο βεβαηώλεη, ηε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Καλνληζκνύ Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ (ΚΑΤ) γηα εηζαγσγή ζην
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ., ηελ αθξίβεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ /δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ, όηη ηα
ειιελόγισζζα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη είλαη γλήζηα θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν ππνςήθηνο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο ππεξεζίεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. λα επαιεζεύζνπλ αξκνδίσο ηελ αθξίβεηα θαη γλεζηόηεηα
ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Αλ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξόκελε Τπεύζπλε Γήισζε, ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
εκεηώλεηαη όηη ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε πξέπεη λα βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή (πρ ΚΔΠ).
3. Απόδεημε Σξαπεδηθήο Καηάζεζεο
Η Απόδεημε Σξαπεδηθήο Καηάζεζεο γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο επηζπλάπηεηαη ζηελ
Αίηεζε. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ Απόδεημε Σξαπεδηθήο Καηάζεζεο
ηνπ πνζνύ ησλ 50 επξώ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζην Λνγαξηαζκό ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
κε αξηζκό 154/54501287, κε ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θαη κε ηελ έλδεημε: «Γιαδικαζία επιλογήρ-Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.».
Αλ ν ππνςήθηνο δελ ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξόκελε Απόδεημε Σξαπεδηθήο θαηάζεζεο ή ηελ ππνβάιεη εθπξόζεζκα ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο. εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη νη εηζαρζέληεο πξέπεη λα θαηαβάινπλ αλά εμάκελν θνίηεζεο, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηό, ην πνζό ησλ 200 επξώ, ην νπνίν
δελ θαηαβάιιεηαη εθ λένπ ζε πεξίπησζε επαλεγγξαθήο.
4. Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ - Βαζηθό Πηπρίν
Ο «Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ» πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη εηδηθόηεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη λα αλαθέξεηαη ζαθώο ζηελ αίηεζε.
Η εηδηθόηεηα πξνθύπηεη από ηελ αλαγξαθή ηεο ζηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (πηπρίν) θαη όρη
από ηελ νλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο ΑΔΙ πνπ εθδίδεη ηνλ ηίηιν.
Άιινο ηίηινο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ δελ αμηνινγείηαη.
α. Σίηινη / Πηπρία από Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ
ηνλ Σίηιν/Πηπρίν ή ζε αληίζηνηρν Πηζηνπνηεηηθό απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν βαζκόο επίδνζεο.
Αλ ζηνλ ηίηιν/πηπρίν δελ αλαγξάθεηαη ο βαθμός, ηόηε καδί ππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε σο βαζκόο πηπρίνπ ζεσξείηαη ην 5,0.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
 Λακβάλεηαη ππόςε θαη κνξηνδνηείηαη βαζηθόο ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε νξθσκνζία ηνπ ππνςεθίνπ, εθόζνλ ζε ζρεηηθή βεβαίσζε αλαθέξεηαη όηη εθθξεκεί κόλνλ ε νξθσκνζία απηνύ.
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 Αλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιακβάλνληαη βεβαηώζεηο (πηπρίν, πηζηνπνηεηηθό, θιπ) όπνπ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθνί βαζκνί ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ (πρ.
6,3 ζην πηπρίν θαη 6,32 ζε πηζαλή αλαιπηηθή βεβαίσζε βαζκνινγίαο), ηόηε ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ην αθξηβέζηεξν (δειαδή ην 6,32 ιακβάλεηαη σο βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ).
β. Σίηινη/Πηπρία από Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηνπ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ
Αλ ην βαζηθό πηπρίν είλαη πηπρίν ρνιήο ηνπ Δμσηεξηθνύ ηόηε ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη:
 Βεβαίσζε αλαγλώξηζεο από ην ΓΟΑΣΑΠ, (ή από ην αληίζηνηρν όξγαλν αλαγλώξηζεο ηζνηηκηώλ), ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ε ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ε αληηζηνηρία ηεο εηδηθόηεηαο.
 Βεβαίσζε, από ην ΓΟΑΣΑΠ, αληηζηνίρηζεο ηνπ βαζκνύ ηνπ πηπρίνπ κε ηνπο βαζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε βαζκνύ, ηόηε ζεσξείηαη σο βαζκόο πηπρίνπ ην 5,0.
εκεηώλεηαη όηη εάλ ν βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ ππνςεθίνπ ( ή πξνθεηκέλνπ γηα
ηίηιν ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, ε αληηζηνίρεζή ηνπ) δελ εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν θαη
ηελ εηδηθόηεηα ππνςεθηόηεηάο ηνπ ηόηε ν ππνςήθηνο ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ηεο πεξαηηέξσ
δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
5. Σίηινη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
α) Χο «Σίηινη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ» ζηνλ παξόληα Καλνληζκό Αμηνιόγεζεο
Τπνςεθίσλ αμηνινγνύληαη:
 Γηπιώκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ή Μεηαπηπρηαθά Γηπιώκαηα Δηδίθεπζεο
 Γηδαθηνξηθά Γηπιώκαηα.
β) Γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα γηα ην βαζηθό ηίηιν αλσηέξσ (άξζξν 3 παξ. 4 )
6. Σίηινη Γισζζνκάζεηαο
ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ όηη γηα ηελ απόδεημε γλώζεο ησλ αγγιηθώλ, γαιιηθώλ, γεξκαληθώλ, ηηαιηθώλ θαη ηζπαληθώλ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε κεηάθξαζεο ησλ
ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ. Αξθεί ε πξνζθόκηζε πξσηόηππσλ ή επηθπξσκέλσλ
αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ.
Η γλώζε θάζε μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ή πηπρία
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θιπ, σο εμήο:
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.
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:
 Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 ή
 Με πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή
MICHIGAN ή
 Με πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε)
αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα
ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ
δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα όηη ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη
δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο
ηεο απηήο ρώξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληί-
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ζηνηρν επίπεδν. Χο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε
γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) :
 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
 International English Language Testing System (IELTS) από ην University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7,5 θαη άλσ .
 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL.
 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). Αλ ππνβιεζεί ην έλα εθ
ησλ δύν δελ ιακβάλεηαη ππόςε.
 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 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.

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) :
 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
 International English Language Testing System (IELTS) από ην University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australia κε βαζκνινγία από 6 έσο 7.
 Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από ην University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL.
 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) ηνπ HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΧΔΧ.
 ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία
από 785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1).
 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 Test of Interactive English, C1 + Level.
 Test of Interactive English, C1 Level.
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(γ) Καιή γλώζε (Β2):
 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
 International English Language Testing System (IELTS) από ην University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australia κε βαζκνινγία από 4,5 έσο 5,5.
 Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από ην University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
 (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATIONηνπ EDEXCEL.
 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).
 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία από
505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level 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.
 Test of Interactive English, B2 Level.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) 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.
 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην
1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιώκαηνο ήηαλ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 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).
 DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 Certificat V.B.L.T. Niveau opérationNel 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.
 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996).
 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
 Certificat V.B.L.T. Niveau social ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.
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Γ) ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) 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.
 Πηζηνπνηεηηθό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe.
 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian
ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe .
 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe .
 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 ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
Goethe.
 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe.
 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.
 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 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe.
 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe.
 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.
 Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.

Γ) ΙΣΑΛΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Ιηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) 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 .
 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.

(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 Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζήλαο).
 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζη. Θεζζαινλίθεο).
 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 PLIDA C2 ή PLIDA D (έσο 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο 2003) .

(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.
 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνύληδηα.
 DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Θεζζαινλίθεο).
 Certificato V.B.L.T. Livello socialle ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.
 Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).
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Δ) ΙΠΑΝΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Ιζπαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) 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 DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry
of Education).
 CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of
Education).

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

(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 .
 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

Σ) ΡΧΙΚΑ (Απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ ηίηινπ θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ)
Η γλώζε ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) 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).
 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.
 PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).

(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.
 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).

(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.
 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.
 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΙΝ ΑΘΗΝΧΝ).

Δπηζεκαίλεηαη, αλαθνξηθά κε όιεο ηηο μέλεο γιώζζεο, όηη:
1) Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ, ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ,
απαηηείηαη βεβαίσζε, από ην Ίδξπκα πνπ εμέδσζε ην πηζηνπνηεηηθό, γηα ην επίπεδό
ηνπ .
2) Άιια πηζηνπνηεηηθά, γηα απόδεημε γλώζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο, πιελ ησλ
παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ, μέλεο γιώζζαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:
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 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
 βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα όηη
ην πξνζθνκηδόκελν πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο
ρώξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.
Η Γλώζε μέλεο γιώζζαο επίζεο απνδεηθλύεηαη :
α) Η άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο:
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο
θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο,
(ii) Με Πηπρίν, κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο (Απαηηείηαη ε ππνβνιή
κόλν ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ αλαγλώξηζεο ηζνηηκηώλ).
Οη ηίηινη απηνί ηεθκεξηώλνπλ ηελ γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ.
(iii) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ
αιινδαπή. Με ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη ν ππνςήθηνο λα απνδεηθλύεη
ηελ εμαεηή θνίηεζε.
β) Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο :
Με απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεθκεξησκέλεο ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο.
Σα απνιπηήξηα ή ηα πηπρία ζρνιείσλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. / Δ.Ο.Π.Π. ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
εκείσζε:
Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο
γιώζζαο (Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε άδεηα
επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο.
Αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ππνςήθηνπ ε ηεθκεξίσζε ηνπ επηπέδνπ
γισζζνκάζεηαο, κε βάζε ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ (πρ δηάξθεηα
ζπνπδώλ ζηελ αιινδαπή, θιπ).
7. Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ - Σξόπνη Απόδεημεο
Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από
θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε
ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα
εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο:
 ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006),
 Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
 Infotest (22.2.2006)
 ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.)
 ΚΔΤ-CERT (5.4.2006)
 ACTA Α.Δ. (17.5.2006)
 I SKILLS A.E. (14.9.2007)
 ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ
ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ)
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 DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (30-9-2009)

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ.
 ECDL Core Certificate
 ECDL Start Certificate
 ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
 Cambridge International Diploma in IT Skills
 Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
 Internet and Computing Core Certification (IC3)
 Microsoft Office Specialist (MOS)
 Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
 ICT Intermediate A
 ICT Intermediate B
 ICT Intermediate C
ε) ΚΔΤ-CERT
 Key Cert IT Basic
 Key Cert IT Initial
ζη) ACTA Α.Δ.
 Certified Computer User (CCU)
δ) I SKILLS A.E.
 Basic I.T. Standard
 Basic I.T. Thematic
 Basic I.T. Core
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ-TELEFOS TRAINING ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ-TELEFOS CERT ΔΠΔ
 Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
 Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
 Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
 Basic Office

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε
εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Η βεβαίσζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ζπλήζσο νη βεβαηώζεηο έρνπλ ηζρύ έλα (1) κήλα
από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο).
εκεηώλεηαη επίζεο όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ππνβαιιόκελν πηζηνπνηεηηθό γλώζεο
ππνινγηζηώλ δελ αλαθέξεη ξεηά ηα αληηθείκελα, επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά
θύιια θαη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ, ηα νπνία αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα
ΚΑΤ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επεμεγεκαηηθό παξάξηεκα ζην νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη ην πεξηερόκελν ησλ δηδαρζέλησλ αληηθεηκέλσλ ηαπηίδεηαη κε ηα πξναλαθεξόκελα (δειαδή, επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια θαη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ). Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ
θιπ) δελ γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη επίζεο δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο
παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ. / Δ.Ο.Π.Π., (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. / Δ.Ο.Π.Π. Γ/31548/12.11.2009) κε
ηελ εμήο νλνκαζία:
α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas
Α.Δ.).
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2. Mε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
3. Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή /θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη
Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη
όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα
απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απόθηεζεο ηίηινπ
ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο, είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.
4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ αθόκε θαη κε κόλε ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη
όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα
(4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Τ.
5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ΟΔΔΚ, θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο.
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ – ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ 50/2001)
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
 Πιεξνθνξηθήο
 Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ
 Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ
 Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο
 Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ
 Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο
 Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ
 Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ
 Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ
 Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ
 Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ
 Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ
 Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ
 Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ
 Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή
 Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ
 Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Η/Τ
 Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)
 Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ
 Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.)
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
 Πιεξνθνξηθήο
 Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ
 Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ
 Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ
 Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο
 Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ
 Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο
 Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ
 Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο
 Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)
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 Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ
 Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία
 Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
1. Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,
2. Πηπρίν Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ :
 Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ,
 Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ
πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα,
3. Απνιπηήξηνο ηίηινο :
 θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ,
 ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ή
 εηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο,
 ΔΠΑΛ, ηνκέαο πιεξνθνξηθήο, ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ εθαξκνγώλ θαη δηθηύσλ Η/Τ
 ΔΠΑΛ, ηνκέαο ειεθηξνληθήο, εειθηξνληθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ
 ΣΔΛ, ηερληθόο Η/Τ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο
 ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

Γηεπθξηλίδεηαη όηη αλήθεη ζηελ επζύλε ηνπ ππνςήθηνπ λα ηεθκεξηώζεη ζαθώο
κε ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ έηζη όπσο
νξίδεηαη ζηνλ παξόληα ΚΑΤ (δειαδή, επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια
θαη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ).
Άξζξν 4
Δπηθύξσζε ηίηισλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ
Γεκόζηα έγγξαθα ηεο εκεδαπήο (ειιελόγισζζα), (όπσο ηίηινη ζπνπδώλ-άδεηεοπηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ή ζε αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηνπ πξσηνηύπνπ. Σν «αθξηβέο θσηναληίγξαθν» γίλεηαη από νπνηαδήπνηε
δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγόξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη απιά θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ
εγγξάθσλ, ζπλνδεπόκελα όκσο από Τπεύζπλε Γήισζε, (παξ. 3 άξζξ. 11
ηνπ Κώδ. Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη
ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απιώλ θσηναληηγξάθσλ.
Η Τπεύζπλε Γήισζε, δηαηίζεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. θαζώο θαη κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηε δηεύζπλζε: www.aspete.gr.
ΠΡΟΟΥΗ:
Ξελόγισζζα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ή ζε αθξηβέο θσηναληίγξαθν
ηνπ πξσηνηύπνπ. Σν «αθξηβέο θσηναληίγξαθν» γηα ηα μελόγισζζα έγγξαθα γίλεηαη κόλν από δηθεγόξν ή από πξνμεληθή αξρή ηεο ρώξαο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, ή από ηελ αξρή πνπ ην εμέδσζε.
Φσηναληίγξαθα ησλ μελόγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ήδε επηθπξσζεί σο αθξηβή θσηναληίγξαθα από δηθεγόξν ή από πξνμεληθή αξρή ηεο ρώξαο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα επηθπξσζνύλ από νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή λα ππνβιεζνύλ ζπλνδεπόκελα από ηελ παξαπάλσ Τπεύζπλε Γήισζε
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο .
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε επηθύξσζε ησλ θσηναληηγξάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο ζην έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ή ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ (θαη όρη ζε ιεπθή
επηζπλαπηόκελε ζειίδα).
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Κεθάλαιο Γεύηεπο
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Άξζξν 5
Κξηηήξηα Δπηινγήο
Οη ππνςήθηνη αμηνινγνύληαη, ζπγθξηλόκελνη κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα
κνξηνδόηεζεο:
1. Σν βαζκό βαζηθνύ πηπρίνπ.
2. Σνπο ηίηινπο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό δίπισκα)
3. Σε γλώζε μέλσλ γισζζώλ.
4. Σε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ.
Άξζξν 6
Σξόπνο βαζκνιόγεζεο/κνξηνδόηεζεο ησλ Τπνβαιιόκελσλ ηνηρείσλ
Η κνξηνδόηεζε γηα θάζε έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
1. Βαζκόο Βαζηθνύ Πηπρίνπ
Ο ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη κε βάζε ηηο κνλάδεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ βαζκό πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ηνπ πνιιαπιαζηαδόκελν κε ζπληειεζηή 1,5 (π.ρ. ν
βαζκόο πηπρίνπ: 6,90 Υ 1, 5 = κόξηα: 10.35).
2. Αλαγλσξηζκέλνη Σίηινη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
1) Σίηινο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ,
κόξηα δέθα (10).
2) Γηδαθηνξηθό δίπισκα,
κόξηα είθνζη (20).
Αμηνινγείηαη / κνξηνδνηείηαη κόλν έλαο (1) Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο.
3. Ξέλεο Γιώζζεο
Αμηνινγείηαη / κνξηνδνηείηαη ε γλώζε κέρξη δύν (2) μέλσλ γισζζώλ θαη ν ππνςήθηνο ιακβάλεη
 έμη (6) κνλάδεο γηα ηελ άξηζηε γλώζε θάζε μέλεο γιώζζαο.
 πέληε (5) κνλάδεο γηα ηελ πνιύ θαιή γλώζε θάζε μέλεο γιώζζαο
 ηέζζεξηο (4) κνλάδεο γηα ηε θαιή γλώζε θάζε μέλεο γιώζζαο.
Σν κέγηζην πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ππνςήθηνο από ην θξηηήξην απηό είλαη 12 κόξηα.
4. Γλώζε Xεηξηζκνύ Η/Τ
Αμηνινγείηαη / κνξηνδνηείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο ε γλώζε ρεηξηζκνύ ησλ Η/Τ ζηα
αληηθείκελα επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
Άξζξν 7
Κιίκαθα Βαζκνιόγεζεο / Μνξηνδόηεζεο
Η κνξηνδόηεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. εθθξάδεηαη ζε θιίκαθα βαζκνινγίαο θαηά ην κέγηζην 52 κνξίσλ, ζπλνπηηθά σο εμήο:
Κιίκαθα Μνξηνδόηεζεο
Κξηηήξην
1.
2.

Βαζκόο Βαζηθνύ Πηπρίνπ
Σίηινη Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Βαζκ. Πηπρ. x 1,5
Μεηαπηπρηαθό: 10
Γηδαθηνξηθό: 20

Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ (κέρξη 2):
Καιή γλώζε (Lower θαη αληίζηνηρα)
Πνιύ θαιή γλώζε (Advance θαη αληίζηνηρα)
Άξηζηε γλώζε (Proficiency θαη αληίζηνηρα)
4.
Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ
Μέγηζην ύλνιν Μνξίσλ

Μέγηζηνο
Βαζκόο
15
20

3.
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Μόξηα
Μόξηα
Μόξηα
Μόξηα

4
5
6
5

12
5
52

Κεθάλαιο Τπίηο
Όξγαλα θαη Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ
Άξζξν 8
Όξγαλα /Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο
Με απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο, νξίδνληαη ηα παξαθάησ όξγαλα, πνπ είλαη
αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα επηινγήο ησλ ζπνπδαζηώλ γηα εηζαγσγή ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. :
1. Δπιηποπή Παπαλαβήρ Γικαιολογηηικών ηων Υποψηθίων (Δ.Π.Γ.)
2. Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ Υποψηθίων (Δ.Α.Υ).
3. Σώμα Βαθμολογηηών.
4. Δπιηποπή Δκδίκαζηρ Δνζηάζεων (ΔΠ.Δ.Δ.)
1. Δπηηξνπή Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθώλ ησλ Τπνςεθίσλ
πγθξνηείηαη Επιηροπή Παραλαβής Δικαιολογηηικών ηφν Υπουηθίφν (Ε.Π.Δ.) γηα
εηζαγσγή ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. κε έδξα ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα.
Με απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο νξίδνληαη ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο
Δ.Π.Γ, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ (κειώλ) θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην αξηζκό ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθώλ ησλ Τπνςεθίσλ είλαη:
1. Η παξαιαβή θαη ε πξσηνθόιιεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ
ππνςεθίσλ.
2. Ο έιεγρνο επαιήζεπζεο ησλ αλαθεξόκελσλ, σο επηζπλαπηόκελσλ ζηελ αίηεζε
ησλ ππνςεθίσλ, δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Η θαηαρώξεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα.
4. Η παξαβνιή θαη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
αίηεζή ηνπο κε απηά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα.
5. Η ηαμηλόκεζε ησλ ππνβιεζεηζώλ αηηήζεσλ/θαθέισλ αλά θιάδν θαη
θαη΄αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θαη αθνινύζσο ε παξάδνζή ηνπο ζηελ
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ.
6. Η παξαιαβή θαη ε πξσηνθόιιεζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, θαη ε παξάδνζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
7. Η επηθνύξεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Α.Τ. όπνηε θαη όπνπ δεηεζεί από ηελ ηειεπηαία.
2. Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ- Έθδνζε Απνηειεζκάησλ
πγθξνηείηαη Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ (Δ.Α.Τ.) κε έδξα ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
ζηελ Αζήλα.
Η επηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο νξίδνληαη κε απόθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη 3κειήο Γξακκαηεία ηεο
Δ.Α.Τ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ είλαη:
 Ο θαηακεξηζκόο ησλ αηηήζεσλ/θαθέισλ ππνςεθίσλ ζηνπο βαζκνινγεηέο γηα ηελ
πξώηε θαη δεύηεξε βαζκνιόγεζε.
 Η επίιπζε θάζε ζέκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο θαη αθνξά ηα αμηνινγνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο.
 Η εμέηαζε, από θνηλνύ, κε ηνπο δύν (2) βαζκνινγεηέο, ησλ δηαθνξώλ, πνπ ελδερνκέλσο εκθαλίδνληαη ζηα Γειηία Αμηνιόγεζεο, κεηαμύ ησλ βαζκνινγεηώλ γηα ηνλ
ίδην ππνςήθην.
 Η θαηάηαμε ζε θζίλνπζα ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηε ζπγθεληξσζείζα βαζκνινγία ηνπο, ώζηε λα πξνθύςεη ν Αμηνινγηθόο Πίλαθαο Τπνςεθίσλ αλά θιάδν.
 Η ππνβνιή, ζην πκβνύιην ηεο ρνιήο, Πξαθηηθνύ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:
α) Πίλαθαο ησλ Απνθιεηνκέλσλ ππνςεθίσλ (ζηνλ νπνίν θαίλεηαη θαη ν ιόγνο
απνθιεηζκνύ θάζε ππνςεθίνπ) θαη β) Αμηνινγηθόο Πίλαθαο Τπνςεθίσλ αλά
θιάδν θαη εηδηθόηεηα (κε θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά)
 Η έθδνζε ηειηθνύ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ θαη Σειηθνύ Αμηνινγηθνύ Πίλαθα
Τπνςεθίσλ αλά θιάδν θαη εηδηθόηεηα, κεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ. Η Δπη-
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ηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ αλά πόιε, πξνζδηνξίδεη πνηνη ππνςήθηνη εηζάγνληαη ζε θάζε πόιε θαη ζπληάζζεη Πίλαθα Δηζαγνκέλσλ αλά πόιε, θιάδν θαη εηδηθόηεηα. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειεπηαία
ζέζε, εηζάγνληαη όινη νη ηζνβαζκνύληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα θαη πόιε.
 Σέινο ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ ππνβάιιεη, ζην πκβνύιην ηεο ρνιήο πξνο έγθξηζε, Πξαθηηθό κε ζπλεκκέλνπο ηνπο εμήο πίλαθεο ππνςεθίσλ ηνπ
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. αλά πόιε, θιάδν θαη εηδηθόηεηα:
α) Πίνακα Διζαγομένων (ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε εηζαγόκελνο ππνςήθηνο).
β) Πίνακα Μη Διζαγομένων (ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κόξηα πνπ
ζπγθέληξσζε ν θάζε κε εηζαγόκελνο ππνςήθηνο) θαη
γ) Πίνακα Αποκλειόμενων ππνςεθίσλ θάζε θιάδνπ (ζηνλ νπνίν θαίλεηαη θαη ν
ιόγνο απνθιεηζκνύ θάζε ππνςήθηνπ).
Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο από ην πκβνύιην ηεο ρνιήο, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα, αλά
πόιε, θιάδν θαη εηδηθόηεηα, αλαξηώληαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ισάλληλα, Ηξάθιεην, Βόιν θαη άπεο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηε δηεύζπλζε: www.aspete.gr.
3. Βαζκνινγεηέο, Βαζκνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ
Ο έιεγρνο, ε αμηνιόγεζε θαη ε βαζκνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ
γίλεηαη από δύν (2) βαζκνινγεηέο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κεκνλσκέλα ν θαζέλαο.
Οη βαζκνινγεηέο κνξηνδνηνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξόληα ΚΑΤ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλεη
θάζε ππνςήθηνο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κνξίσλ αμηνιόγεζεο
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ θαη ζπληζηά ην «Βαζκό Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίνπ», ν νπνίνο
θαη θαζνξίδεη ηε ζεηξά ηνπ ζηνλ ζρεηηθό «Πίλαθα Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ». Ο ηειηθόο βαζκόο εθθξάδεηαη κε δύν δεθαδηθά ςεθία. Κάζε βαζκνινγεηήο αμηνινγεί αηνκηθά ζε δηαθνξεηηθό «Φύιιν Αμηνιόγεζεο» ηα πξνζόληα ηνπ ππνςεθίνπ, κε βάζε ηα
λόκηκα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ζύκθσλα κε ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία:
1. Με απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ, θαηαλέκνληαη ηα πξνο
αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πξώηνπο (Α’) βαζκνινγεηέο, νη
νπνίνη ππνγξάθνπλ ζρεηηθό «Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο» θαη θάλνπλ ηελ πξώηε (Α΄)
αμηνιόγεζε.
2. Μεηά ηελ Α΄ αμηνιόγεζε, νη βαζκνινγεηέο παξαδίδνπλ ηα ζρεηηθά θύιια αμηνιόγεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ, ππνγξάθνληαο ζρεηηθό «Πξσηόθνιιν Παξάδνζεο».
3. Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ αθνινύζσο, θαη κεηά από θιήξσζε, παξαδίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζε δεύηεξνπο βαζκνινγεηέο, νη νπνίνη ηα
αμηνινγνύλ εθ λένπ.
Χο ηειηθόο «Βαζκόο Αμηνιόγεζεο» ηνπ ππνςεθίνπ ιακβάλεηαη ν βαζκόο ησλ δύν
βαζκνινγεηώλ, εθόζνλ νη βαζκνί απηνί ζπκπίπηνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
δηαθνξά ζην βαζκό ησλ βαζκνινγεηώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά αμηνινγνύληαη εθ λένπ
από Δπηηξνπή Αλαβαζκνιόγεζεο, πνπ απνηειείηαη από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο
Τπνςεθίσλ θαη ηνπο ίδηνπο, γηα θάζε ππνςήθην, Α’ θαη Β’ βαζκνινγεηέο.
Η Δπηηξνπή Αλαβαζκνιόγεζεο, κεηά από έιεγρν, ζπληάζζεη ηειηθό «Φύιιν Αμηνιόγεζεο», ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη βαζκνινγίεο ησλ Α’ θαη Β’ βαζκνινγεηώλ θαη ν ηειηθόο βαζκόο ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη ε Δπηηξνπή Αλαβαζκνιόγεζεο. Ο
βαζκόο απηόο απνηειεί θαη ηνλ νξηζηηθό «Βαζκό Αμηνιόγεζεο» ηνπ ππνςεθίνπ.
4) Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ – Δλζηάζεηο- Δθδίθαζε Δλζηάζεσλ
Με απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο, ζπγθξνηείηαη, ζηελ έδξα ηεο ρνιήο, ζηελ
Αζήλα Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ (ΔΠ.Δ.Δ)
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Η επηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη ν Πξόεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο νξίδνληαη κε απόθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη 3κειήο Γξακκαηεία ηεο
(ΔΠ.Δ.Δ).
1. Η ΔΠ.Δ.Δ εθδηθάδεη ηηο ελζηάζεηο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. . όισλ
ησλ πόιεσλ. Γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα ΚΑΤ ή ηηο ηζρύνπζεο πεξί Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. δηαηάμεηο, επηιακβάλεηαη ε Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην πκβνύιην ηεο ρνιήο, αξκόδην γηα ηηο ηειηθέο απνθάζεηο.
2. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ νινθιεξώλεηαη κε ηελ έθδνζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζήο ηνπο από ην
πκβνύιην ηεο ρνιήο.
3. Έλζηαζε ή αίηεζε ζεξαπείαο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθδηθαζζείζαο,
σο άλσ, ελζηάζεσο δελ είλαη επηηξεπηή.
Τπνβνιή ηεο Έλζηαζεο:
Μέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ
Αμηνινγηθνύ Πίλαθα Τπνςεθίσλ θάζε θιάδνπ θαη ηνπ Πίλαθα ησλ Απνθιεηνκέλσλ, ππνςήθηνο πνπ πήξε κέξνο ζηελ επηινγή γηα ηελ εηζαγσγή ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. θαη
έρεη απνθιεηζζεί ή δηαθσλεί κε ηε βαζκνινγία (κόξηα) πνπ έρεη ιάβεη, κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ απνηειεζκάησλ θαη κόλν ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ αμηνιόγεζε. Η ππνβνιή ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε απνζηνιή ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα (Ν.Ηξάθιεην, ηαζκόο ΗΑΠ «Δηξήλε» Σ.Κ. 14121) κε ηελ
έλδεημε «ΔΝΣΑΗ-Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.». ηελ έλζηαζε πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη απόδεημε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνζνύ ηξηάληα (30) επξώ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζην
ινγαξηαζκό ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 154/54501287, κε ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θαη κε
ηελ έλδεημε «ΔΝΣΑΗ-Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.», άιισο ε έλζηαζε δελ εμεηάδεηαη.
Γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εκπξνζέζκνπ ηεο ππνβνιήο ηνπο, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην πξώην Κεθάιαην ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην πνζό ησλ 30 επξώ επηζηξέθεηαη.
β) ην έληππν ηεο έλζηαζεο, ην νπνίν δηαηίζεηαη από ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα
θαη ζηηο πόιεηο πνπ ιεηηνπξγεί ην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. (Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ισάλληλα, Ηξάθιεην, Βόιν θαη άπεο) θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηε δηεύζπλζε:
www.aspete.gr, ν εληζηάκελνο πξέπεη λα αλαθέξεη ηα εμήο ζηνηρεία:
1. ηνηρεία ππνςεθίνπ: Ολνκαηεπώλπκν ππνςεθίνπ, θιάδν θαη εηδηθόηεηα κε ηνλ
νπνίν ήηαλ ππνςήθηνο.
2. πγθεθξηκέλνπο λόγοσς γηα ηνπο νπνίνπο ελίζηαηαη, θαζώο θαη ζπλνδεπηηθό πίλαθα
ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη αναλςηικά ηα επηκέξνπο κόξηα αλά θξηηήξην θαη ην ζύλνιν ησλ κνξίσλ πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ έπξεπε λα είρε ιάβεη.
3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ππνβιήζεθαλ κε ηελ αξρηθή αίηεζε δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο.
Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία:
1. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη λέν Γειηίν Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίνπ, γηα θάζε εληζηάκελν,
αλεμάξηεηα από αλ δηαθνξνπνηείηαη ή όρη ην απνηέιεζκα ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ.
2. ε Πξάμε ηεο, ε ΔΠ.Δ.Δ, θαηαρσξεί ηελ απόθαζε γηα θάζε εληζηάκελν μερσξηζηά. ηελ απόθαζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ εληζηάκελνπ, αλά
θξηηήξην θαη ζπλνιηθά, θαζώο θαη ε ζπλνπηηθή απάληεζε ζηηο επηκέξνπο αηηηάζεηο
ηνπ.
3. Σελ Πξάμε ηεο απηή ε ΔΠ.Δ.Δ, ηελ ππνβάιιεη ζην πκβνύιην ηεο ρνιήο πξνο
έγθξηζε.
4. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθδίθαζεο ησλ ελζηάζεσλ αλαξηώληαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα,
Ισάλληλα, Ηξάθιεην, Βόιν θαη άπεο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
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ζηε δηεύζπλζε: www.aspete.gr. θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο γηα
ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζύληαμε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ.
Άξζξν 9
πκπιήξσζε θελώλ ζέζεσλ - Μεηεγγξαθέο
1. πκπιήξσζε θελώλ ζέζεσλ πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ αλά πόιε, θιάδν θαη εηδηθόηεηα
(δει. από επηηπρόληεο πνπ δελ έθαλαλ εκπξόζεζκα εγγξαθή), γίλεηαη από ην πκβνύιην ηεο ρνιήο κεηά από εηζήγεζε ηεο ΔΑΤ, κεηά από ηελ ιήμε πξνζεζκίαο εγγξαθήο, ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ Πίλαθα Με Δηζαγνκέλσλ αλά θιάδν θαη εηδηθόηεηα θαη ηε ζεηξά πόιεο πξνηίκεζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη
δελ γίλεηαη ζπκπιήξσζε θελώλ ζέζεσλ παξά κόλν ζηελ πεξίπησζε όπνπ ν αξηζκόο
ησλ εγγξαθέλησλ ζπνπδαζηώλ είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ πξνθήξπμε αλά πόιε, θιάδν θαη εηδηθόηεηα.
2. Μεηεγγξαθέο ζπνπδαζηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη κόλνλ ζε πεξίπησζε κνλίκνπ
δηνξηζκνύ ζην Γεκόζην, πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο θαη
εθόζνλ αίηεζε κεηεγγξαθήο ππνβιεζεί ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πξηλ ηελ έλαξμε θάζε δηδαθηηθνύ εμακήλνπ.
Κεθάλαιο Τέηαπηο
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 10
Δπαιήζεπζε ηνηρείσλ/Γηθαηνινγεηηθώλ
1. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ νη εηζαρζέληεο θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξαθέληεο ζην
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. επαιεζεύνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, σο πξνο ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, κε ελέξγεηεο ηεο ρνιήο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη γεληθώο ηνπο
θνξείο από ηνπο νπνίνπο απηά εθδόζεθαλ, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό.
Πξνο ην ζθνπό απηό ε κε ύπαξμε ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο, (παξ. 3 ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο) γηα επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.
2. ε πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύςεη βάζηκε ππόλνηα όηη ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά πνπ
είραλ ππνβιεζεί είλαη ςεπδή ή παξαπνηεκέλα, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
α) Δλεκεξώλεηαη εγγξάθσο ν ζπνπδαζηήο από ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιήο θαη θαιείηαη εληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ λα ππνβάιεη γξαπηό ππόκλεκα κε ην νπνίν ζα
εθζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
β) Με απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο, (αλ κεηά ην γξαπηό ππόκλεκα ηνπ
ζπνπδαζηή παξακέλεη ε ππόλνηα πεξί παξαπνίεζεο), ν θάθεινο ηνπ ζπνπδαζηή
δηαβηβάδεηαη ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο, πνπ ζα απνθαζίζνπλ ηειεζίδηθα.
γ) ην ζπνπδαζηή, ν νπνίνο ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ρνιήο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζην
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. αιιά δελ ηνπ ρνξεγείηαη Πηζηνπνηεηηθό Απνθνίηεζεο, κέρξη λα απνθαλζεί
ηειεζίδηθα ε δηθαηνζύλε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ.
δ) Αλ ε απόθαζε ηεο δηθαηνζύλεο είλαη απαιιαθηηθή θαη ν ζπνπδαζηήο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο πξνβιεπόκελεο ππνρξεώζεηο ηνπ ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ., ηόηε ηνπ απνλέκεηαη ην Πηζηνπνηεηηθό Απνθνίηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ ε απόθαζε
ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη θαηαδηθαζηηθή, ν ζπνπδαζηήο δηαγξάθεηαη από ηα κεηξώα ηνπ
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. θαη δελ ηνπ ρνξεγείηαη Πηζηνπνηεηηθό Απνθνίηεζεο, έθηνηε δε, δελ γίλεηαη
δεθηόο εθ λένπ σο ππνςήθηνο γηα εηζαγσγή ζε Πξόγξακκα ηεο ρνιήο.
Άξζξν 11
Αξκνδηόηεηεο
α) Γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο εηζαθηέσλ ζπνπδαζηώλ
ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. θαη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα Καλνληζκό, απνθαζίδεη ην
πκβνύιην ηεο ρνιήο ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ ή ηεο Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ.
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β) Όπνπ ζηνλ παξόληα Καλνληζκό γίλεηαη αλαθνξά ζην πκβνύιην ηεο ρνιήο, λνείηαη ε
Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, θαη όπνπ αλαθέξεηαη ν Πξόεδξνο ηεο ρνιήο, λνείηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ε ρνιή δηνηθείηαη από Γηνηθνύζα Δπηηξνπή.
γ) ) Κάζε άιιε πξνεγνύκελε απόθαζε ζρεηηθή κε ηελ εηζαγσγή, ηα θξηηήξηα θαη ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ζπνπδαζηώλ γηα θνίηεζε ζην Δ.Π.ΠΑΙ.Κ. ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., θαζώο θαη θάζε απόθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη από ηελ παξνύζα, θαηαξγείηαη.
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