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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα 

λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 

148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β’/17.7.14). 

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις: 

 

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση  

β) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 

γ) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 

δ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη 

ε) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση 

 

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(http://dsep.uop.gr). 

 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζεται ως εξής, ανά κατεύθυνση: 

 

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη 

και από Απόσταση Εκπαίδευση 

έως είκοσι πέντε 

(25) φοιτητές 

β) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική έως είκοσι πέντε 

(25) φοιτητές 

γ) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας έως είκοσι πέντε 

(25) φοιτητές 

δ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του 

Πολίτη 

έως είκοσι πέντε 

(25) φοιτητές 

ε) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση έως είκοσι πέντε 

(25) φοιτητές 

 

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής έως τεσσάρων (4) ισοβαθμισάντων  

 

Διάρκεια Προγράμματος 

Το διδακτικό σκέλος του ΜΔΕ διαρκεί δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να  εκπονηθεί κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να 

δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι και 2 εξάμηνα.  

 

Δεκτοί υποψήφιοι 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που 



καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 και με την προϋπόθεση ότι 

κατέχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν 

διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους, σε εσωτερική, ανά κατεύθυνση, 

διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση της 

γλωσσομάθειας επικεντρώνεται σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ως επί το πλείστον σχετικό με την 

κατεύθυνση για την οποία ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι, και στην αναγνωστική τους ικανότητα.  

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων πτυχιούχων του Ιουνίου 2016 στη διαδικασία επιλογής αρκεί 

σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και ότι 

εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία. Για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση 

επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών 

 

Δίδακτρα 

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 υποχρεούνται στην καταβολή 

διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος είναι δυνατό να απαλλάσσονται μερικώς της καταβολής διδάκτρων 

έως συνολικά είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές (έως τέσσερις ανά κατεύθυνση), με βάση το ατομικό 

και οικογενειακό τους εισόδημα σε συνδυασμό με το βαθμό πρόσβασης κατά την εισαγωγική 

διαδικασία. 

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 

α΄ δόση: 700 € (κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΠΜΣ)  

β΄ δόση: 600 € (έως 31.12.2016) 

γ’ δόση: 700 € (έως 30.04.2017) 

 

 

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του 

Προγράμματος σχετική αίτηση από 15 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2016 είτε αυτοπροσώπως, είτε 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος 

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το 

αργότερο μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι της 31 Αυγούστου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το 

εκτυπώνουν απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://dsep.uop.gr). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις κατά ανώτατο όριο σε δύο (2) από τις κατευθύνσεις του 

ΠΜΣ αναφέροντας τη σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται 

από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: 

1.Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου 

οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού. 

2.Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει. 

3. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία 

τουλάχιστον 75 για το σύνολο και 21 για Reading. 

4.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους). 

5.Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

6.Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, 

επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

7.Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος 

επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε 

συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση 

Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.  

http://dsep.uop.gr/


8.Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο 

πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται 

από σχολές εξωτερικού.  

9.Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.  

10.Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. 

Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4.   

11.Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα). 

 

12. Στην περίπτωση επιλογής και δεύτερης κατεύθυνσης οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν τα ως 

άνω δικαιολογητικά εις διπλούν. 

13.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα 

είναι αληθή. 

 

Τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 6, 7 και 10 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται 

στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD). Ειδικότερα,  

 

Διαδικασία επιλογής 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για 

κάθε κατεύθυνση που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  

Κατά το διάστημα 5-9 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 

φακέλων των υποψηφίων ανά κατεύθυνση καθώς και η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της 

γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας. Από 12 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2016 θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις των 

υποψηφίων ανά κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα και οι πίνακες επιτυχόντων θα ανακοινωθούν από 19 

έως 23 Σεπτεμβρίου 2016.* 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας: 

 Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70% (κριτήρια στο παράρτημα 3) 

 Βαθμός συνέντευξης: 30% 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη 

σειρά κατάταξης και προτίμησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και 

καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 10 ημερών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες (ο πρώτος, ο δεύτερος 

κ.ο.κ.). 

 

*Eνδέχεται να γίνουν αλλαγές/ τροποποιήσεις στις ημερομηνίες με βάση τις υποχρεώσεις και τις 

ανάγκες του Τμήματος και του ΠΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές/τροποποιήσεις θα 

ανακοινωθούν εγκαίρως. 

 

Εγγραφές 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου – 30 

Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Οργάνωση μαθημάτων 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία 

διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Τα μαθήματα του 

χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα αρχίσουν την 3η Οκτωβρίου 2016. Η 

παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.  

 

 



Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (http://dsep.uop.gr).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, e-mail pmssep-

secr@uop.gr, Προϊσταμένη Γραμματείας: κ. Ιωάννα Δούκα, Πληροφορίες: κ. Φανή Δήμα,  τηλ. 27410 

74994 Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 15.00 – 18.00,  κ. Βιβή Ασπρούδη, τηλ. 27410 74999Τετάρτη 

και Πέμπτη 09:00-11:30 – Για τις ώρες επικοινωνίας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα 

ακολουθήσει νέα ανακοίνωση). 

Επισυνάπτονται τα εξής παραρτήματα: 

 

Παράρτημα 1 : Πιστοποίηση Γνώσης Ξένων Γλωσσών 

 

Παράρτημα 2: Επικύρωση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Αλλοδαπής − Ημεδαπής και 

Μετάφραση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Αλλοδαπής 

 

Παράρτημα 3: Φόρμα βαθμολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας 

 

 

 

 Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 

Δέσποινα Καρακατσάνη 

                               Καθηγήτρια 

http://dsep.uop.gr/
mailto:pmssep-secr@uop.gr
mailto:pmssep-secr@uop.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

 

 

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 

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: 

 

 

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 5,5  έως 6,5. 

  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University 

of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

  

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE 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. 

 

•  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) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : 

CEF B2. 

 

• Test of Interactive English, B2 + Level. 

 

• Test of Interactive English, B2 Level. 

 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία 

από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE 

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF 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. 

 

 

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.  

 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και 

με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 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 Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 

χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 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. 

 

 

 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ − 

ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. 

 

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/26.3.2014) 

 

Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να 

είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια 

κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 

Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. 

Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013/ΦΕΚ 

208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 

27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας 

από και προς την οποία μετέφρασε. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 

τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 

προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 

επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 

προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 

βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών  αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 

δημόσιου  και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών) υποβάλλονται 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

τα οποία έχουν επικυρωθεί από  δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (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). 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο 

στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την 

ημερομηνία  

 

 

Τa ανωτέρω Παραρτήματα 1και 2 αποτελούν αποσπάσματα από προκήρυξη του ΑΣΕΠ 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ 2016-17 

Ον/μο υποψηφίου:  

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

 

Βαθμός Πτυχίου Προστίθεται ο βαθμός πτυχίου:     

Σύνολο Εκπαιδευτικής βαθμολογίας - μορίων 30%  

ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

30% 

 

2 μόρια: Τρόπος κεφαλαιοποίησης των σπουδών 

3 μόρια: Επαγγελματικά-εκπαιδευτικά επιτεύγματα   

5 μόρια: Κίνητρα  

 

 

Σύνολο Δήλωσης Ενδιαφέροντος -μορίων 30% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  

 20% 

 

Χρόνος 

αποδεδειγμένης 

συναφούς με το ΠΜΣ 

απασχόλησης 

 

 

 

2 μόρια: 1 εξάμηνο 

4 μόρια: 7-12 μήνες 

6 μόρια: 13-24 μήνες 

8 μόρια: 25-36 μήνες 

10 μόρια: 37 μήνες και άνω 

 

Σύνολο Επαγγελματικής βαθμολογίας - μορίων 20%  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΣ - 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ 

 

20% 

 

 

 

 

Παρακολούθηση  

& 

Παρουσιάσεις 

σε Συνέδρια 

(μέχρι 4) 

2 μόρια:  Παρακολούθηση Συνεδρίων συναφών με 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

3 μόρια:  Παρουσίαση σε Συνέδριο μη συναφές με 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

4 μόρια: Παρουσίαση σε Συνέδριο συναφές με 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

Δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικό 

περιοδικό 

(μέχρι 4) 

4 μόρια: Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό μη 

συναφές με Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

6 μόρια: Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό 

συναφές με Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

Σύνολο Συγγραφικής βαθμολογίας - μορίων 20%  

Συνολική βαθμολογία αξιολόγησης φακέλου * 70%     

  

 

Τελική βαθμολογία αξιολόγησης φακέλου  

 

……./….../2016 

 


