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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Βαθμός Ασφαλείας : 

Να διατηρηθεί μέχρι :  
 

Μαρούσι,      1   Αυγούστου   2011 

Αρ. Πρωτ.               87795 / Δ2 
Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

 ΠΡΟΣ: 1. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας        
και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  

                           Έδρες τους 
 
2.  Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας  
     και Δευτεροβάθμιας  
     Εκπαίδευσης 
                            Έδρες τους     
 
3. Το Συντονιστικό Γραφείο 
    Μειονοτικών Σχολείων     
  
 

 

----- 

 
----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑTA Α΄ 
----- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι 
Πληροφορίες: 

Π/ΘΜΙΑ 

Αλεξίου Δ.  210 344 2281 
Αβραντίνης Δ.  210 344 3327 
Γώρου Ε. 210 344 3316 
Κρόμπα Μ. 210 344 3304 
Μιλιδάκης Μ. 210 344 2115 
FAX: 210 344 2582 

                                   

Δ/ΘΜΙΑ 

Χουρδάκης Ε. 210 344 3426 
Παπαπαναγιώτου Δ. 210 344 3345 
Λέτσιου Ι. 210 344 3072 
Διακοπούλου Φ. 210 344 3024 
Σακελλαρίου Ε. 210 344 3373 
Λελούδη Κ.  210 344 2267 
Πιπερίδου Ε. 210 344 2274 
Αντωναρόπουλος Π. 210 344 2265 
Ρεστέμης Γ.  210 344 2789 
 

FΑΧ: 210.3442867,210.3442119  

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

                          Έδρες τους  

2. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
  
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για ένταξη και 

κατάταξη σε πίνακες διορισμών σχολικού έτους 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 παρ. 10 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών 
τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) 
εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης 
αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής 
προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003». 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 3848 /2010, 

 

κ α λ ε ί 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 (οι ειδικότητες ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 
και ΠΕ04.04), εφόσον είναι: 
 
α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία ή σπουδάζουν,  
β) με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που έχουν συμπληρώσει  τουλάχιστον δώδεκα 
(12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 
μέχρι 30 Ιουνίου 2010, 
γ) γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που έχουν συμπληρώσει  
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30 Ιουνίου 2010 και  
δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει επί έξι (6) σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη 
εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου 
διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για 
τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη και απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των 
ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
μέχρι 30-6-2011, 
 

να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη και κατάταξή 
τους σε πίνακα διορισμών της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά κλάδο και ειδικότητα.  
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να έχουν αποκτήσει την 

αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου 2011. 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: 
1. Έλληνες πολίτες*. 
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 

νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ. 3832/1958) και την Αίγυπτο.  
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996). 

  
* Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτησαν την 

ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση πρέπει να έχουν συμπληρώσει και ένα (1) έτος από την 
απόκτησή της κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων της παρούσης εγκυκλίου.  

 

Προθεσμία υποβολής ορίζεται  από  Τρίτη  02 - 08 - 2011  μέχρι και  Παρασκευή  05 - 08 - 2011. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 

ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1.  Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 3848 /2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/19.5.2010) ορίζεται 
ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του ίδιου 
νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των 
διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα 
διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον  
συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού 
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, 

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6



 3 

εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας 
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α’). Οι εκπαιδευτικοί των 
κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε 
έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία 
τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του 
άρθρου 3 (του εν λόγω νόμου) που εφαρμόζονται αναλόγως.  

2. Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003, η οποία αναφέρεται στην 
περίπτωση δ) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, εμπίπτουν οι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
των οικείων κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών 
εκπαιδευτηρίων, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, εφόσον 
έχουν υπηρετήσει μέχρι την απόλυσή τους επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία 
διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας 
συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα 
τουλάχιστον σχολικά έτη. 

 

3. α) Τα ακαδημαϊκά κριτήρια ορίζονται στην παρ. 1.(β) του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 ως εξής: 
      Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχίο με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) 
υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς 
και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα 
είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.  

Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1.5) για την πολύ καλή και 
μία (1) μονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται 
μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν 
διορισμού. 

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αποδεικνύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι 
πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.  

Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) 
μονάδες. 

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο 
γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: 
δύο (2) μονάδες. 

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη 
διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία 
διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες. 

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της 
ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. 

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του 
κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της 
αγωγής: πέντε (5) μονάδες. 
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Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην 
παρούσα περίπτωση. 
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό 
αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I:  Στην παρ. 4. του άρθρου 2 του  ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι τα πτυχία που 
χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι 
το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται 
επίσης δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής 
Ισοτιμίας Τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.) - Π.Δ. 165/2000, άρθρο 10 - ή του 
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) –Π.Δ. 38/2010- ή του Ι.Τ.Ε. ή 
από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ III: Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που 
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα 
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
 

β) Η μοριοδότηση της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ορίζεται στην παρ. 1γ) του 

άρθρου 3 του ν. 3848/2010 ως εξής: 
− Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα 
− Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα 
− Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα 
− Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα 
− Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα 
− Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες. 
 

γ) Τα κοινωνικά κριτήρια ορίζονται στην παρ. 1δ) του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 ως εξής: 
− Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η 

σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες 
− Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες 
− Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες 
− Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική 

τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες. 
 
4. Οι προϋπηρεσίες, που λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 2.β (παρόντος), ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του 

ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 
2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 26 περ. β΄ της 
παρ. 9 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), του άρθρου 59 παρ. 1 και του άρθρου 60, παρ.4, περ. ζ΄ του ν. 
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3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄). Αναλυτικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι εξής πραγματικές εκπαιδευτικές 
προϋπηρεσίες: 

α) Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 ορίζεται ότι προϋπηρεσία αποτελεί η 
απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. 11 του Ν. 1566/1985, στα 
Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985, στα ναυτικά 
λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού 
Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσαύξηση δίδεται σε 
σχέση με την ολική διάρκεια της προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο 
ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. 

β) Στην παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «34.α. Όπου 

στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) Μεταλυκειακά 

Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα 

Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε 

θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 

31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) 

στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ.188/Α΄), ιδ) στα 

δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη 

διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α΄), 

ιε΄) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ΄) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων 

Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ. 199 Α’), για την 

υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), ιζ) για την εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)”. β .  Π ρ ο σ μ έ τ ρ η σ η  τ ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ η ς  

π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  ( α )  γ ί ν ε τ α ι ,  ε φ ό σ ο ν  η  π ρ ό σ λ η ψ η  έ χ ε ι  γ ί ν ε ι  α π ό :  i)το 

Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δημόσια ναυτικά λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το 

Ινστιτούτο Διαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η 

προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του 

υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi)  φορείς των 

χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων 
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τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού 

Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων 

προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. 

“Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Ε.Σ.Π.Α. …» 

 
5. Από τις διατάξεις της παρ. 5 περίπτ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄), με τις 
οποίες προστίθεται η παρ.13 στο άρθρο 6 του ν. 3255/2004, ορίζεται ότι η προϋπηρεσία 
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός 
κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.  
Επισημαίνεται ότι για τη συνδρομή της προϋπόθεσης της 12μηνής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 
στις κατηγορίες στις οποίες απαιτείται, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική προϋπηρεσία 
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε 
και εφόσον προσφέρθηκε σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας. Αντίθετα, για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη 
η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο άρθρο 3, παρ. 1.γ του Ν.3848/2010, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμίδας προσφοράς.   
 
6. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄) ορίζονται 
τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα 
Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 
 
7. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 
Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι 

αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση 
εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 
2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε 
δεκτό από την Υπουργό, κρίνεται ότι σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και 
αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του 
και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια  
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της 
παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που 
θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να 
προσληφθεί ή να διοριστεί στην Ελλάδα.  

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να 
συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προτίμησης 
περιοχών για μόνιμο διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με την παρούσα πρόσκληση υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη και κατάταξη 
στους πίνακες των ειδικών κατηγοριών και όχι αιτήσεις μόνιμου διορισμού. Με νεότερη 
πρόσκληση που θα ακολουθήσει, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός των διοριζόμενων 
ανά ειδική κατηγορία και κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα, θα υποβληθούν οι σχετικές 
αιτήσεις μόνιμου διορισμού που μνημονεύονται ανωτέρω.      
 
9. Με την αριθμ. 1486/Φ.67/15-05-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 1256/1982 και του ν. 1400/1983 περί πολυθεσίας δεν 
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εφαρμόζονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίζονται με τις ευεργετικές 
διατάξεις περί πολυτέκνων.  
 

10. Με την υπ. αριθμ. 406/2005 Γνωμοδότηση του Τμήματος Β2 Διακοπών του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι :« ….δεν  επιτρέπεται ο διορισμός των 

πολυτέκνων εφημερίων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέσεις μονίμων  εκπαιδευτικών  της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως … », διότι η Εκκλησία της Ελλάδος 
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και οι υπηρετούντες σ’ αυτήν εφημέριοι κατέχουν 
οργανικές θέσεις, γεγονός που συνάδει ρητά με  τη  δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.   

    
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 -πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - 
ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 (οι ειδικότητες ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04) - δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης –, που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  
 
α) είναι γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία ή σπουδάζουν,  
β) έχουν ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, και έχουν συμπληρώσει  τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου 
εκπαιδευτικού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, 
γ) είναι γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, και έχουν συμπληρώσει  
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 και  
δ) είναι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη 
εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου 
διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για 
τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη και απολύθηκαν αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των 
ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους 
μέχρι τις 30-6-2011,  
 
να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη και κατάταξή 

τους σε πίνακα διορισμών της αντίστοιχης κατηγορίας κατά κλάδο και ειδικότητα.  
Με νεότερη εγκύκλιο θα κληθούν να υποβάλουν Αίτηση για μόνιμο διορισμό, σε θέσεις που 

θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων, βάσει των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αναγκών και των λοιπών 

δημοσιονομικών περιορισμών, και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους 

πίνακες. 

 

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να έχουν αποκτήσει την 

αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου 2011. 

 
Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατατάσσουν 

τους κατόχους τους σε κλάδους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 

καλούνται με την παρούσα εγκύκλιο. 

    

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6



 8 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, 
αναφέρονται αναλυτικά τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά για την ένταξη των υποψηφίων στους 
πίνακες των οικείων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του ν.3051/2002, ΦΕΚ 
220/τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη 
συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η 
Ιανουαρίου του έτους γέννησης.  
 

 

ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ  ΑΙΤΗΣΗ: 

 

Ειδικότερα, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ. Α΄)  

 Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως 
Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183 Α΄) και 
μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα 
Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και 
οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών 
του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων) καθώς 
και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής. 

 
3. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας 

Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) και 
Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο 
εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ. Α΄). Κατ’ εξαίρεση, μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω εκπ/κοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς 
φοιτήσεως οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.  

 
4. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που κατέχουν  πτυχία χωρών εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του 
ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων 
(άρθρο 30, παρ. 2 του ν .2083/1992, άρθρο 10 παρ.3 του ν. 2327/1995 και άρθρο 9, παρ.8 του ν. 
3391/2005). 
 

5. Όσοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απολυθεί λόγω επιβολής της πειθαρχικής 
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, αν δεν παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007). 
 

6. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής.  

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 
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Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, θα χορηγηθεί από τις 
Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί 
σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση ή σε ένα οποιοδήποτε Γραφείο Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
Προσοχή: Η αίτηση-δήλωση αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
     Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης:    
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προσθήκη των, πέραν του 5, μονάδων του βαθμού του τίτλου και των 
κλασμάτων των μονάδων αυτών πρέπει στο κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου να γίνεται μνεία 
της ακριβούς αριθμητικής βαθμολογίας. Εάν η βαθμολογία εκφράζεται με αξιολογικό 
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από 
βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας (όχι της τυχόν 
στρογγυλοποιημένης σε ακέραιη μονάδα).   

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της 
Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), 
υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου 
της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την 
αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή 
συμβολαιογράφο.  
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την 
παρούσα, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ.4, του 
ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού των οικείων 

κλάδων και ειδικοτήτων απαιτείται:  

• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία 
κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.  

• Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα 
Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), 
(άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(Σ.Α.Ε.Π.), (άρθρο 10 του Π.Δ.38/2010 ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών 
Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την 

πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν 

απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα 

ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 

ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

• Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.  Όσοι δεν 
έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη 
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γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του 
ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το 
δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. 
Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄). 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς σχολικού έτους 2011-2012, 

επειδή δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πιστοποιητικά ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 (σε 

εφαρμογή του Π.Δ.60/2010), θα γίνονται δεκτά και τα πιστοποιητικά επιπέδου Δ΄, τα 

οποία είχαν εκδοθεί βάσει του Π.Δ. 363/1998 (τα οποία αντιστοιχίζονται πλέον στο 

επίπεδο Γ1). 

• Για τον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς 

παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή 
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) 
για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή 
δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση 
μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψηφίους που είχαν εγγραφεί στις 
επετηρίδες μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού 
προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό 
Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του 
Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. 

 
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από 
την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του 
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει 
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους 
εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή 
του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.913/1.2.1914.  
 

     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί 
ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του 
πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της 
ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα 
αντίστοιχο αρμόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της 
ημεδαπής. 
 
    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Για τα πτυχία εξωτερικού θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει βεβαίωση  
βαθμολογίας του πτυχίου του με αναγωγή στην Ελληνική αξιολογική κλίμακα 5-10 και σε 
αξιολογικό χαρακτηρισμό («ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ») από τον αρμόδιο φορέα, σε 
διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία (05).   

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις 
και δικαιολογητικά, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.  
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986. Επειδή τα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της 
Αίτησης-Δήλωσης, δεν συμπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 αλλά 
εφιστάται η προσοχή στην ανάγνωση και συμπλήρωση των στοιχείων στην ίδια την Αίτηση-
Δήλωση, όπως και των τετραγωνιδίων που περιλαμβάνονται στο τέλος της εν λόγω αίτησης.  
 

3.  Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν 
μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση. 

• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο 
και την Αίγυπτο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής 
καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας. 

• Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών [ή αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή περίληψη της απόφασης δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (τ.Β΄)] ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει 
παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν 
απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και 

δικαιολογητικά, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
4. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός 

φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
 
5. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους 

απ΄ αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση- Δήλωση.  

• Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού. 

• Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η 
εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο 
Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας. 

• Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,  

• Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να 
φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων.  
 
6. Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1.β. 
και 1.δ. του άρθρου 3 του ν. 3848/2010. Τα πιστοποιητικά της γλωσσομάθειας και της γνώσης 
χειρισμού Η/Υ που γίνονται δεκτά αναφέρονται στις σελίδες 13 έως 22 της παρούσας εγκυκλίου. 
 

7. Βεβαίωση πραγματικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού (συγκεντρωτική), όπως αυτή είναι 
καταχωρισμένη στο ΟΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, θεωρημένη από τον προϊστάμενο του Γραφείου ή της Δ/νσης υποβολής της 
αίτησης των υποψηφίων.  
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Για επιπλέον μοριοδότηση, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν και βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας (όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της παρούσας 
εγκυκλίου) που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣ (π.χ. ιδιωτική προϋπηρεσία). 
      

8. Για τους εκπαιδευτικούς γονείς περισσοτέρων των δύο ή των τριών τέκνων που είναι 
ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν  απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα τέκνα είναι ανήλικα, ειδάλλως απαιτείται συμπληρωματικά και πιστοποιητικό σπουδών ή/και 
πιστοποιητικό στρατολογίας, από τα οποία να προκύπτει ότι σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες 
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν ή/και υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25

ο έτος της ηλικίας τους. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας δεν 

υποκαθιστά τα ανωτέρω πιστοποιητικά, καθόσον η κατηγορία των γονέων περισσοτέρων των 
τριών τέκνων της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 είναι υποσύνολο της κατηγορίας των 
πολυτέκνων, όπως η τελευταία προσδιορίζεται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις περί 
πολυτέκνων. 
 
9. Για τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και πραγματική 
προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου 12 μηνών και άνω μέχρι και τις 30-06-2010 σε 
δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τους εκπαιδευτικούς 

γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και πραγματική προϋπηρεσία 
αναπληρωτή ή ωρομισθίου 12 μηνών και άνω μέχρι και τις 30-06-2010 σε δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας 

(εναλλακτικά  Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), το οποίο εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. και στο οποίο θα πρέπει να 

αναγράφεται σαφώς το ποσοστό χρόνιας αναπηρίας (67% και άνω). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αποδεκτά γίνονται μόνο τα Πιστοποιητικά των Υγειονομικών Επιτροπών του 
Ν.2643/1998 που εκδίδονται από το Ι.Κ.Α. και κανένα άλλο πιστοποιητικό, από οποιαδήποτε 
άλλη Υγειονομική Επιτροπή, δεν το υποκαθιστά. 
 

10. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει επί έξι σχολικά έτη με 
δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου 
ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία 
διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη και απολύονται αποκλειστικά και μόνο για 
κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας μέχρι 30-6-2011 απαιτείται α) Συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας 

ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην οποία ανήκει το σχολείο, όπου θα αναγράφεται το είδος της σύμβασης, οι αποφάσεις 

διορισμού ή ανανέωσης σύμβασης ή τροποποίησης ωραρίου, β) Πράξη  απόλυσης, λόγω 

κατάργησης της σχολικής μονάδας, τάξης ή τμήματος ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης, από 

την αρμόδια Δ/νση Π/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκει το σχολείο, όπου θα 

αναφέρεται και η πράξη του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται σε άλλη 

σχολική μονάδα ή βαθμίδα εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη.  
 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
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Για την κατάταξη όλων των προαναφερόμενων κατηγοριών εκπαιδευτικών στους 

αντίστοιχους πίνακες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 β) του ν. 3848/2010 και του 
προσοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων (π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 
γίνονται δεκτά ως τρόπος απόδειξης τα εξής πιστοποιητικά:  

 
Ι) Για τη Γλωσσομάθεια:  
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

  Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται 
με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως 
εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

ή 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 

από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 

πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 

αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 

γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα 

νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  

 

Επίσης γίνονται δεκτά τα εξής πιστοποιητικά: 
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου  CAMBRIDGE.  
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του 
CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω . 
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN.   
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.  
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  
του TRINITY COLLEGE LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 
γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
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• 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) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.  
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής 
γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 
έως 900 του 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. 
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5. 
 •BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL. 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
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απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 
έως 780 του 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. 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική 
αρχή  

              ή  

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο 
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο 
τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes 
(ISLV) Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.  

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996). 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes 
(ISLV) Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1. 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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• DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues Vivantes 
(ISLV) Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2. 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο 

παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

     Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του 
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe . 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe . 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου 
Goethe. 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
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 Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• 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) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως 
το 2003) . 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• 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) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  
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      ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)       
αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού 
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το 
Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. 
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
 
  (γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. 
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Επίσης: 

α )   Η  ά ρ ι σ τ η   γ ν ώ σ η  ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε  ξ έ ν η ς  γ λ ώ σ σ α ς  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  
κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  ε ξ ή ς  τ ρ ό π ο υ ς :  

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2  
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή. 

 
β) Η  κ α λ ή  γ ν ώ σ η  ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε  ξ έ ν η ς  γ λ ώ σ σ α ς  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  κ α ι  μ ε  

α π ο λ υ τ ή ρ ι ο  ή  π τ υ χ ί ο  σ χ ο λ ε ί ο υ  τ η ς  α λ λ ο δ α π ή ς  δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς  ή  
μ ε τ α δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ ρ ι ε τ ο ύ ς  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  φ ο ί τ η σ η ς .  

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, 

η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
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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. Εάν όμως προσκομίζονται 
τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού 
φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας 
επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.  
Περαιτέρω, ο τρόπος  επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στην ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι της παρ. 1 

του κεφ. Γ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης 
γλώσσας (Π.Δ. 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να 
προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του 
οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας 

 

ΙΙ) Για τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής: 

 

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι 
οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ).  

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω 
φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT 

Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 

TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της 
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009) 
 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής: 
           α) ECDL Eλλάς Α.Ε. 
                • 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 
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• Internet and Computing Core Certification (IC3) 

• Microsoft Office Specialist (MOS) 

• Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 

• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν 
οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», 
«Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και «Βάσεις 
Δεδομένων») 

           δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
                • ICT Intermediate A 
                • ICT Intermediate B 
                • ICT Intermediate C 
           ε) ΚΕΥ-CERT 
                • Key Cert IT Basic 
                • Key Cert IT Initial 
          στ) ACTA Α.Ε. 
                 • Certified Computer User (CCU) 
 ζ) I SKILLS A.E. 
      • Basic I.T. Standard 
      • Basic I.T. Thematic 
      • Basic I.T. Core  

 η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ 
     • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
     • Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
     • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
 θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
     • Basic Office  
 

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την 
ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008, παρατείνεται έως 
31/12/2011. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω 
φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  (Σχετική πράξη 
Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/31548/12.11.2009)  με την εξής ονομασία: 
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

      β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum 
Global Educational Services). 
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
κατωτέρω. 

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι 
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα 
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 
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Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.  

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων 
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την 
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον 
ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων 
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά 
ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από 
τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2011. 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει) 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήμης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων    
- Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων  
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

          - Πληροφορικής  
        - Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων    
        - Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  
- Βιομηχανικής Πληροφορικής  
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  
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- Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
- Διαχείρισης  Πληροφοριών   

               ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του 
τομέα Πληροφορικής, ή  

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :  
(i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής -  Δικτύων Η/Υ, 
(ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  ή Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 
- Απολυτήριος τίτλος :  

(i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
(ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου, ή  
(iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 

ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής. 

 

ΙΙΙ) Δεξιότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1, η 

οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από 
την εγκύκλιο ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει 
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης 
αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό.  
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  
δεκτά. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

1. Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν 
καταχωριστεί, παραλαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, 

υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο 
ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Διευθυντή της οικείας 
Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου της οικείας Διεύθυνσης ή αρμόδιο υπάλληλο στον 
οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. 

 

2. Με τη φροντίδα των Διευθύνσεων οι αιτήσεις θα καταχωριστούν ηλεκτρονικά και στη 
συνέχεια μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διευθύνσεις Προσωπικού, 
Τμήματα Διορισμών (Τμήματα Α΄) με παράδοση υπαλλήλου ή με ταχύ-ταχυδρομείο μέχρι 

…………………….. για την κατάρτιση του ειδικού πίνακα. 
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     Η παρούσα εγκύκλιος έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr. Επίσης, παρακαλούμε η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες να 
αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε. και να παρέχεται κάθε 
διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. 
 
Επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης-Δήλωσης και Παράρτημα. 

                                                                                                                      

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 

                                                                                                      ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο κας Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα   
5. Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε  
6. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄ 
7. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄ 
8. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
9. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 
10. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε 
11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής  
12. Δ/νση Φυσικής Αγωγής  
13. Δ/νση ΠΟΔΕ  
14. Δ/νση ΣΕΠΕΔ 
15. ΓΕΠΟ 
16. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή  Τεχνών και Επαγγελμάτων  
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