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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/οικ. 72142 (1)   
 Μετατροπή θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο ΓΝΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 172/

Α΄/1975).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 

143/Α΄/1983) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) 

«Βελτίω ση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες δια−
τάξεις».

4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2005) «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 
Β΄/2105/9.7.2012).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/ 
1992) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδο−
ση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων.

8. Το υπ’ αριθμ. 3086/5.2.2013 έγγραφο της Διοίκησης 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 26ης Συνεδρίασης 
του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. (2013).

10. Την υπ’ αριθμ. 1400/2.4.2013 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Μία (1) κενή θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας 
Παθολογίας που έχει συσταθεί με το Π.Δ. 985/1981 (ΦΕΚ 
248/Α΄/1981) στο ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, μετατρέπεται με 
την παρούσα απόφαση σε μία (1) θέση ειδικευόμενου 
Ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο ίδιο 
Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

    F 
 Αριθ. 7001/9/37−ιη΄ (2)
Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από αερολιμένες 

Χίου και Καρπάθου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3386/ 

2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄−212).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄−98).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
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ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας− Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄−
2105/09.07.2012).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 
31 Οκτωβρίου 2013, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό 
έδαφος και η έξοδος από αυτό, από τους αερολιμένες 
Χίου και Καρπάθου.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με 
μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου και 
Καρπάθου αντιστοίχως. 

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

   F 
 Αριθμ. 17464 (3)
Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος 

κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανε−
πιστήμιο Αιγαίου − Μυτιλήνη .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί Ξε−

ναγών» (ΦΕΚ 283/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την περί−
πτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016 – Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2013−2016».

2. Τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί 
Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄) και 
την περ. 1 της υποπαραγράφου Ε.15 του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», αντίστοιχα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουργική από−
φαση «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμά−
των για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 

2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με 
την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την 
ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β΄).

4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/
Α΄), όπως ισχύει.

Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης 
Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως ισχύει.

6. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

8. Την με αρ. πρωτ. 4437/11.07.2013 επιστολή του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου (ΑΠ ΥΠΟΤ 16379/17.07.2013), σύμφωνα 
με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση ταχύρρυθμου 
προγράμματος κατάρτισης ξεναγών στις εγκαταστά−
σεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος 
διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/77, όπως 
ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου 
ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) 
και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/
Β΄), ως ακολούθως:

1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Πο−
λιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας).

2. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις 
της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 23 Σεπτεμβρίου 2013 
έως 22 Νοεμβρίου 2013.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 40 άτομα. Στην 
περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μι−
κρότερος από τριάντα (30), το πρόγραμμα δεν θα υλο−
ποιηθεί. 

5. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ−ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα 

κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξε−
ναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών 
της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και 
Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνω−
ρισμένων της αλλοδαπής. 

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπε−
δο Γ2) σε τουλάχιστον μία από τις εξής ξένες γλώσσες: 
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. 
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Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους 
ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως παρατίθενται 
στο Παράρτημα Ι. 

γ) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών−μελών της Ε.Ε., εκτός 
Ελλάδας θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού 
Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσα−
λονίκη, τηλ. 2310−459101, 2310−459574) ή από το Σχολείο 
Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310−997571 ή από το Διδα−
σκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210−7277672.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟ−
ΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλ−
λουν μέχρι τις 30.08.2013, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομι−
κώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού 
(Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμή−
μα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 
12, 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα δικαιο−
λογητικά των παραγράφων 7 και 8 σε επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ). 
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με 
συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον παρα−
ληφθούν από την Υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη προθεσμία, ήτοι τις 30/08/2013. Αιτήσεις που 
θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με συστημένη επιστολή 
μετά την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, γίνονται δε−
κτές εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποστείλει μέχρι 
το πέρας της προθεσμίας την αίτησή τους και με fax 
(τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210−3736181.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομι−

κής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας διαβατηρίου σε 
ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοι−
χεία ταυτότητας του κατόχου). Οι υποψήφιοι υπήκοοι 
κρατών−μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου δημό−
σιου έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο 
να προκύπτει η υπηκοότητά τους. 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυ−
χίο) των τμημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 5α. 
Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθ−
μητικά ο βαθμός πτυχίου υποβάλλεται υποχρεωτικά 
σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. Προκειμένου 
για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 
απαιτείται επιπλέον του επικυρωμένου φωτοαντιγρά−
φου και επίσημη μετάφραση αυτού και πράξη αναγνώρι−
σης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) 
για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού.

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης 
γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών) και επίσημη μετάφραση 
αυτού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 

• Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, για τους 
υποψηφίους υπηκόους κρατών−μελών της ΕΕ.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (με−

ταπτυχιακό, διδακτορικό). Προκειμένου για τίτλο σπου−
δών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται 
επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία αυτού.

• Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο−
λυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 
Δήμου ή Κοινότητας (για πολύτεκνους γονείς ή τέκνα 
πολύτεκνης οικογένειας) και Πιστοποιητικό Οικογενεια−
κής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας (για την ιδιότητα 
του γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας).

• Βεβαίωση/Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετο−
χής στη διαδικασία επιλογής, και μόνο στις περιπτώ−
σεις που συμπληρώνεται περίοδος συνεχούς ανεργίας 
τουλάχιστον 6 μηνών.

Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής με πλή−
ρη δικαιολογητικά στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα που 
υλοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή το Αριστο−
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 
υα 6209/29.3.2013 και υα 9212/25.04.2013, και συμπεριλή−
φθηκαν στον πίνακα κατάταξης μορίων, υποβάλλουν 
μόνο την αίτηση του Παραρτήματος ΙΙΙΒ, βεβαίωση/
δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (εάν υπάρχει) 
και τυχόν άλλα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων προκύπτει από 

μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση
α. Βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης που απαιτείται Χ 100

Μονάδες βαθμού 
τίτλου Χ 100

β. Μεταπτυχιακός τίτλος (σε περί−
πτωση υποψηφίου που κατέχει πέ−
ραν του ενός τίτλου μεταπτυχια−
κών σπουδών μοριοδοτείται μόνο 
ο ένας)

100

Γ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδο−
τείται ένα δίπλωμα)

200

2. Ξένες Γλώσσες
α. Για κάθε επιπλέον άριστη γνώση 
ξένης γλώσσας (της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 5 της παρούσας) 
πέραν της μίας υποχρεωτικής, 200 
μόρια 

200/γλώσσα

3. Κοινωνικά κριτήρια
α. Ανεργία
Για κάθε εξάμηνο συνεχούς ανερ−
γίας και έως τέσσερα (4) συνολικά, 
50 μόρια (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ 
σε ισχύ)

50−200 ανάλογα 
με το χρόνο ανερ−
γίας

β. Πολυτεκνία
Μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οι−
κογενειών (γονείς και τέκνα) 
(Απαραίτητα τα έγκυρα πιστοποιη−
τικά από τους αρμόδιους φορείς τα 
οποία να βρίσκονται σε ισχύ)

100

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το 
άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στο 
ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση τον πίνακα κατάταξης, 
στον οποίο καταχωρίζονται οι υποψήφιοι κατά φθίνου−
σα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότη−
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σης, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο 
κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 
και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα 
μόρια στο κριτήριο 2.α. και αν πάλι αυτά συμπίπτουν 
αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται με 
ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 απορρί−
πτονται, ενώ σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλιπή 
δικαιολογητικά της παραγράφου 8, αυτά δεν θα λαμ−
βάνονται υπόψη στο άθροισμα των μορίων.

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
Ο πίνακας κατάταξης μορίων, ο τελικός κατάλογος 

των επιλεγέντων και ο πίνακας απορριπτέων επικυρώ−
νονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, 
η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο στο Υπουργείο 
Τουρισμού και στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής 
Μονάδας της Μυτιλήνης καθώς και στις ιστοσελίδες του 
ΕΟΤ, του πρώην ΟΤΕΚ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα 
για την εγγραφή των εισακτέων καθώς και το ύψος 
και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιλεγέντων που 
δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής 
τους θα καλυφθούν από τους επόμενους στη σειρά 
κατάταξης μορίων.

11. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ − ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το συνολικό κόστος υλοποίησης αυτού του ταχύρ−

ρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 28.000 
ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία 
αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους 
υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέ−
ων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 700 έως 934 
ευρώ. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 
μετακίνησης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 
επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους 
της περιοχής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στους 
εισακτέους τη δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Λέσχη 
με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 3,00 
ευρώ την ημέρα για δύο γεύματα.

Β. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙΒ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο−

δεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίη−
ση 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 αντί−
στοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−

ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 

τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι 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 παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή 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 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα 
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φο−
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν 
του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής 
πιστοποιητικά:

Άριστη 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 Πα−
νεπιστημίου 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− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 
γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 7 (CEF C2)

• 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.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου 

να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

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

ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας 
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της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο−
μιζόμενο 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) απο−

δεικνύεται, ως εξής: 
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

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

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

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 πι−
στοποιητικού. 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο−

δεικνύεται, ως εξής: 
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• 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 Ινστι−
τούτου Goethe. 

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

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο−

δεικνύεται, ως εξής: 
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν. 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) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

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

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο−

δεικνύεται, ως εξής: 
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 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). 
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) απο−

δεικνύεται, ως εξής: 
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλο−
λογικού 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). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα

ΜΕΡΟΣ Β
Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδει−

κνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−

χίο 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 επι−
πέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται 
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαι−
δευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία χορη−
γείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατο−
μικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση: 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.

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 εκ−
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, 

που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 
επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη−
νική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο 
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επι−
κυρωθεί 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 αλλο−
δαπές 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 από πτυχιούχο 
μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του 
ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμ−
βουλίου 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 μεταφρα−
στές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα 
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυ−
τών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της 
μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της 
οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.

Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προ−
ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρε−

σίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– 
άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται 
σε πρωτότυπο ή 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 δι−
οικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο 
ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα 
δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, 
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση 
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδια−
φερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά−
φων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά 
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 
συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαι−
ώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ.Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτ−
λων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή 
τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα 
Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή 
τους από δικηγόρο.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που 
δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών 
εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε 
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφε−
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του. 
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Η παρούσα απόφαση αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr, του πρώην ΟΤΕΚ www.otek.edu.gr 
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  
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