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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 Ρόδος, 09-05-2014 
 A.Π: 1151 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015 

 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε) ΣΤΙΣ 
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 

 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» 

(Φ.Ε.Κ. 863/27.06.2005, τ.Β΄), (18η/03.04.2014 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος) 

εν αναμονή της έκδοσης νέας Υ.Α. και το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

στις «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» 

Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με 

εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή 

γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει: 

 να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για επικοινωνία, πρόσβαση σε 

βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λ.π., 

 να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν βοηθήματα, να παράγουν νέο παιδαγωγικό υλικό με τη 

βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών, 

 να δημιουργούν κοινά προγράμματα και σχέδια εργασίας και έρευνας με συναδέλφους και 

μαθητές σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας,  

 να προσεγγίζουν διεπιστημονικά και σφαιρικά τα πολύπλοκα προβλήματα που τίθενται στο χώρο 

της εκπαίδευσης,  

 να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους  από άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον, 

 να αναπτύσσουν μια κριτική σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και με τις ίδιες τις 

διαδικασίες παραγωγής των γνώσεων. 

Το Π.Μ.Σ. παρέχει πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και πιστοποίηση 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 

2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ. 
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Αριθμός Εισακτέων 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων, δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται 

πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές, οι οποίοι 

αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών 

(Σεπτέμβριος 2014), με την προϋπόθεση ότι εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους 

στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

Διάρκεια Σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο 

εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (Thesis). 

Προϋποθέσεις για την απονομή του Μ.Δ.Ε 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 

μαθήματα (α΄ και β΄ εξάμηνο) και β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (γ΄ εξάμηνο). Κατά 

τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε 

άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση 

σε αυτά. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δεκατρία (13) τρίωρα 

διδασκαλίας. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι 

πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου, 30 ECTS για τα 

μαθήματα του β΄ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή.  

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα 

και αργίες. 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ. (ECTS) 

Υ01 Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων  6 

Υ02 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  6 

Υ03 Μεθοδολογία Έρευνας  6 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 2 από τα 5) Π.Μ. (ECTS) 

ΕΑ01 Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης με Χρήση Νέων Τεχνολογιών  6 

ΕΑ02 Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες  6 

ΕΑ03 Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες  6 

ΕΑ04 Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες  6 

ΕΑ05 Μαθηματικά και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση  6 

 Σύνολο: 30 
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 5 από τα 13) Π.Μ. (ECTS) 

ΕΒ01 
Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας: Εργαστηριακή 
άσκηση με μικροδιδασκαλία  

6 

ΕΒ02 
Μεθοδολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη 
σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση  

6 

ΕΒ03 Νέες τεχνολογίες και νέες σχέσεις γνώσης  6 

ΕΒ04 
Πολυγραμματισμοί, νέοι τρόποι μάθησης και διδασκαλία γλώσσας σε 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

6 

ΕΒ05 Τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση  6 

ΕΒ06 
Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή -μορφές λαϊκού πολιτισμού 
στον κόσμο της τεχνολογίας  

6 

ΕΒ07 Κοινωνικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες  6 

ΕΒ08 Θρησκείες και Διαδίκτυο  6 

ΕΒ09 Δημόσια Ιστορία – Ιστορική Εκπαίδευση   6 

ΕΒ10 
Θεωρίες αναπαράστασης - Τεχνολογική, Παιδαγωγική Γνώση στη Διδακτική 
των Μαθηματικών 

6 

ΕΒ11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση πολυμέσων  6 

ΕΒ12 Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και οι νέες τεχνολογίες 6 

ΕΒ13 
Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών, 
Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών  

6 

 Σύνολο: 30 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Π.Μ.(ECTS) 

ΜΔ Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 

 Σύνολο: 30 

 
Δίδακτρα 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 €, τα οποία 

καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως εξής: 1η δόση ύψους 700 € εντός δύο εβδομάδων μετά την ανακοίνωση των 

εισακτέων, 2η δόση ύψους 600 € με το πέρας του α΄ εξαμήνου, 3η δόση ύψους 600 € με το πέρας του β΄ 

εξαμήνου και 4η δόση ύψους 600 € με το πέρας του γ΄ εξαμήνου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη 

εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί δεν 

επιστρέφεται. Χορηγείται υποτροφία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση. 

Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα δανεισμού φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των 

σπουδών σε ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη. 
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Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, η οποία θα συνεκτιμήσει (σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008): 

1. τα ειδικά προσόντα τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας 

2. την αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, ως εξής: 

 

Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 60% 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
40% 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 10 
Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο ΠΜΣ 

10 

Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ 
0 μαθήματα =  0 μονάδες 
1 έως 3 μαθήματα = 3,75 μονάδες 
4 έως 6 μαθήματα = 7,5 μονάδες 
πάνω από 6 μαθήματα = 15 μονάδες 

15 

Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή 
άλλης ερευνητικής δραστηριότητας ή 
ερευνητικών ενδιαφερόντων του 
υποψήφιου 

10 

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σχετικής  
(ή μη) με το αντικείμενο του ΠΜΣ 
Μη εκπόνηση = 0 μονάδες 
Μη σχετική εργασία =  3,75 μονάδες 
Σχετική εργασία =  7,5 μονάδες 

7,5 
Παρουσίαση δραστηριότητας του 
υποψηφίου σχετικής με το ΠΜΣ 

10 

Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ 
1,5 μονάδα ανά δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή 
ανακοίνωση σε συνέδρια με κρίση 

7,5 
Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας – 
ωριμότητα υποψηφίου 

10 

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 
Καθόλου = 0 μονάδες 
Έως 5 χρόνια = 7, 5 μονάδες 
Πάνω από 5 χρόνια = 12,5 μονάδες 

12,5   

Άλλο Μ.Δ.Ε. 2,5   

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. 2   

Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο)  1   

Δεύτερη ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, 
Ιταλική ή Ισπανική) 
Καθόλου = 0 μονάδες 
Επιπέδου Β2 = 1 μονάδες 
Επιπέδου Γ1 = 1,5 μονάδες 
Επιπέδου Γ2 = 2 μονάδες 

2   
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Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση των ειδικών προσόντων τους και η αξιολόγησή τους μέσω προφορικής 

συνέντευξης, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) 

επιπέδου τουλάχιστον Γ1 (πολύ καλή γνώση) καθώς και αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. Όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν αντίστοιχα αποδεικτικά γλωσσομάθειας ή γνώσης 

χειρισμού Η/Υ, μπορούν να εξετασθούν γραπτώς το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 2014. Η επιτυχής 

εξέταση της ξένης γλώσσας και της Πληροφορικής δεν βαθμολογείται στην τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 

Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Α. Υποχρεωτικά 

1. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας που θα 

υποβληθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (βλ. οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης παρακάτω). 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος. Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα 

πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που 

ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των 

σπουδών του κατά την εγγραφή του στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγεί. 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στην οποία να 

αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη 

πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο 

Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

5. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) επιπέδου τουλάχιστον Γ1 (πολύ 

καλή γνώση). Όσοι από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης 

γλώσσας θα εξεταστούν γραπτώς το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 2014. 

6. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσοι από τους υποψηφίους 

δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ θα εξεταστούν στην Πληροφορική το 

χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 2014. 

7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

8. Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 400 λέξεις). Ενδεικτικά, η δήλωση 

μπορεί να αναφέρει: γιατί επιλέξατε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο του ΠΜΣ, 

γιατί επιλέξατε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ στη Ρόδο, πώς συνδέετε την παρακολούθηση του ΠΜΣ 

με την επαγγελματική/ακαδημαϊκή σας εξέλιξη, ποιοι επιπλέον λόγοι σας κινητοποιούν για την 

επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ. 

Β. προαιρετικά 

1. Ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε CD) πτυχιακής εργασίας σχετικής (ή μη) με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

2. Ηλεκτρονικά αντίγραφα (σε CD) δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε συνέδρια σχετικές με το 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
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4. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών Μ.Δ.Ε., Α.Ε.Ι. ή Διετούς Μετεκπαίδευσης 

5. Αντίγραφα αποδεικτικών άλλων ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής ή 

Ισπανικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 

6. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή επιλογής 

εισακτέων να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. συστατικές επιστολές, 

αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, άλλη δραστηριότητα σχετική με το ΠΜΣ κ.α.) 
 

Για τους τρόπους απόδειξης της γλωσσομάθειας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ, για την ύλη των εξετάσεων 

στην ξένη γλώσσα και την Πληροφορική, για τον τρόπο επικύρωσης τίτλων, πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων, καθώς και για την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν οι μη 

πτυχιούχοι/διπλωματούχοι βλ. στο Παράρτημα. 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής συνεντεύξεων και εξετάσεων (ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ) 

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1) είτε και στην Αθήνα, ανάλογα με το ενδιαφέρον 

των υποψηφίων, (Γραφεία Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30) το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 

2014 ή κάποιες επιπλέον ημέρες αν το επιβάλλει ο αριθμός των αιτήσεων. 

Οι εξετάσεις (για όσους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ή/και γνώσης χειρισμού Η/Υ) θα 

διενεργηθούν ΜΟΝΟ στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1)  το ίδιο χρονικό διάστημα.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων, οδηγίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των 

υποψηφίων που θα εξετασθούν στην ξένη γλώσσα και την Πληροφορική θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του Π.Μ.Σ. τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014. 

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στα τέλη Ιουλίου 2014. 

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας 

Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: 

1. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

(http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/application/form.asp) συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

2. να εκτυπώσουν και να υπογράψουν το απαντητικό e-mail που θα παραλάβουν στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν κατά τη συμπλήρωση της (σημείωση: εάν δεν βρίσκετε 

το e-mail αυτό, πριν συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα αίτησης, ελέγξτε για την παραλαβή του και στην 

ανεπιθύμητη αλληλογραφία-spam), 

3. να αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας (με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά όπως 

περιγράφονται παραπάνω) από την Δευτέρα 12/5 έως και την Παρασκευή 13/6/2014 (σφραγίδα 

ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 

Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.  

«Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» 
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 

Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου-Καλλιθέας, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, τηλ. επικοινωνίας 22410 99275 ή 22410 

99293 (καθημερινά από 10:00 έως 14:00) ή στο e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr και να παρακολουθούν 

την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στο http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/. 

 
Ο Διευθυντής  του Π.Μ.Σ. 

 
 

Σοφός Αλιβίζος 
 Αναπληρωτής Καθηγητής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α. ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

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  

 

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

(α) 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 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). 

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL 
International (CEF C2). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

 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. 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
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(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) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL 
International (CEF C1). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των 
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).  

 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. 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

(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 ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

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

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των 
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit. 

 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. 

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

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, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη 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.  

(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 2
ND

 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 

 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  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. 

 DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
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 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).  

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 

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

 

Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

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

(α) 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. 

 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του 
Ινστιτούτου Goethe. 

 Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του 
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011). 

 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011). 

 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011). 

 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.  

 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

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

(α) 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. 

mailto:rhodes_pms_nt@aegean.gr
http://www.pre.aegean.gr/pms-nt


 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” 

Διεύθυνση: Φυτώριο ΚΕΓΕ «Δήμητρα», Λ. Ρόδου-Καλλιθέας, Τ.Κ. 85100 Ρόδος • Τηλ./Φαξ 22410 99275, 99293 
E-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr • Web: www.pre.aegean.gr/pms-nt 

 Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003). 

(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. 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, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη 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).  

(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).  
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα 
 

Επίσης: 

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(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. 
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Β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2  αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 
186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση 
της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 

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 Εθνικής Παιδείας 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. 

 

Σημείωση:  

α) 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. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση 
κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

 

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 επίσημη μετάφραση του τίτλου 
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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Β. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

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

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή 
PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

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) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-
INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 
TELEFOS CERT 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. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

 ECDL Core Certificate 

 ECDL Start Certificate 

 ECDL Progress Certificate 

 ECDL Profile Certificate 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

 Cambridge International Diploma in IT Skills 

 Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

 Vellum Diploma in IT Skills 

γ) Infotest 

 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) 
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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 ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT 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  

 Business  Office  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΠ/41791/5.12.2013 απόφαση της υπ΄ αριθ. 91/5.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής 
τους από τον ΟΕΕΚ και μέχρι 31/12/2011, παρατείνεται έως 30/6/2014.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη 
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 
επιτυχών πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις 
εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.6.2014, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, 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 
.και η ισχύς τους έληγε την 31.12.2013, 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 
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 
διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι 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. 
 

4. 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 30/6/2014. 
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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  

 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. 

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. 
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Γ. ‘ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
(για τους υπόχρεους σε εξέταση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ) 

 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Οι υπόχρεοι εξέτασης στην ξένη γλώσσα (όσοι δηλαδή δεν έχουν επάρκεια επιπέδου Γ1 στην Αγγλική ή 

Γερμανική γλώσσα) θα εξετασθούν γραπτώς στη γλώσσα που θα προσδιορίσουν οι ίδιοι (Αγγλική ή 

Γερμανική) στην αίτηση υποψηφιότητάς τους που θα συμπληρώσουν.  

 Κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου σχετικού με το αντικείμενο του ΠΜΣ μέσω της 
γραπτής απάντησης ερωτήσεων (επίπεδο πολύ καλή γνώση για την εξέταση στην Αγγλική γλώσσα). 

 Κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου σχετικού με το αντικείμενο του ΠΜΣ μέσω της 
γραπτής απάντησης ερωτήσεων (επίπεδο πολύ καλή γνώση για την εξέταση στη Γερμανική γλώσσα). 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Οι υπόχρεοι εξέτασης στο χειρισμό Η/Υ (όσοι δηλαδή δεν έχουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών 
διαδικτύου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα) θα εξετασθούν στα παρακάτω: 
 
1.  Βασικές γνώσεις πληροφορικής 

 Ψηφιακές έννοιες, έννοιες πληροφορικής, λογισμικό, υπολογιστές, μέρη υπολογιστή, 
περιφερειακά συστήματα 

2. Καλή χρήση των παρακάτω λογισμικών  

 WINDOWS XP  

 WORD 2003 

 EXCEL 2003  

 POWERPOINT 2003  

3. Χρήση του διαδικτύου  

 Οργάνωση του παγκόσμιου ιστού (WWW)  

 Χρήση μηχανών αναζήτησης - εύρεση πληροφοριών  

 Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γι’ αυτή τη χρήση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) προσβάσιμη από το διαδίκτυο, όπως π.χ. gmail, hotmail ή όποιο άλλο e-
mail προσβάσιμο από το διαδίκτυο] 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, οδηγίες καθώς και ο τελικός κατάλογος των 

υποψηφίων που θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα και την Πληροφορική θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του Π.Μ.Σ. τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014.  
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Δ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» η προσκόμιση των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γίνεται ως εξής:  

 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα 
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφρασή των εντύπων που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή γίνεται ως 
εξής:  

 από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή  

 την Πρεσβεία ή  

 το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή  

 από δικηγόρο  

Οι τίτλοι υποβάλλονται  

 σε πρωτότυπο συνοδευόμενο από μετάφραση αυτού. Η μετάφραση μπορεί να προσκομιστεί στο 
πρωτότυπο ή σε απλή φωτοτυπία (ο φάκελος των δικαιολογητικών επιστρέφεται στον υποψήφιο)  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου συνοδευόμενο από μετάφραση αυτού. Η μετάφραση μπορεί 
να προσκομιστεί στο πρωτότυπο ή σε απλή φωτοτυπία.  

Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρ.36 Ν.4194/2013 − ΦΕΚ 208 Α΄/27.09.2013) από την 27.09.2013, η 
μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του 
ξενόγλωσσου εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας 
από και προς την οποία μετέφρασε. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

 

Της ημεδαπής  

α) 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.),  

 σε πρωτότυπα έντυπα (ο φάκελος των δικαιολογητικών επιστρέφεται στον υποψήφιο) ή  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
αυτούς  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ακριβών αντιγράφων των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς  

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως 
βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.) υποβάλλονται:  

 σε πρωτότυπα έντυπα (ο φάκελος των δικαιολογητικών επιστρέφεται στον υποψήφιο)  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει 
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).  

 

Σύμφωνα με το ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια 
των στοιχείων. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Βρίσκομαι στο στάδιο περάτωσης των βασικών σπουδών μου και, εφόσον εισαχθώ στο Π.Μ.Σ, πρόκειται να  

καταθέσω αντίγραφο του πτυχίου μου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών μου και αντίγραφο τελικού  

πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα φαίνεται και ο βαθμός του πτυχίου μου.  

 

 

 

 (4) 

 

 
  Ημερομηνία:      ……………… 20…..… 

  Ο – Η Δηλ….. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


