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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλοφνται οι υποψιφιοι με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςτάδιο του ειςαγωγικοφ
διαγωνιςμοφ να προςκομίςουν ι να ταχυδρομιςουν επί αποδείξει εντόσ αποκλειςτικήσ
προθεςμίασ οριηόμενθσ από την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τρίτη 2
Οκτωβρίου 2018 και ϊρεσ 08.00 ζωσ 14.30, ςτο Σμιμα Διοικθτικισ και Εκπαιδευτικισ
Τποςτιριξθσ τθσ ΕΔΔΑ (Γραφείο 510, Πειραιϊσ 211 και Θράκθσ 2, Σ.Κ. 177 78, ΣΑΤΡΟ) τα
ακόλουκα δικαιολογθτικά:
α) τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν
Προκειμζνου για τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν από εκπαιδευτικά (πανεπιςτθμιακοφ ι
τεχνολογικοφ) τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωςθ του ΔΟΑΣΑΠ περί
ιςοτιμίασ αυτϊν.
β) το/α πιςτοποιθτικό/α άριςτθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςφμφωνα με το άρκρο 28 ΠΔ
50/2001, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
τθν περίπτωςθ που δεν αναγράφεται ςτο/α πιςτοποιθτικό/ά το επίπεδο γνϊςθσ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ (Γ2 – Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ), οι υποψιφιοι οφείλουν να
προςκομίςουν βεβαίωςθ του πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ του/των πιςτοποιθτικοφ/ϊν
ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
γ) υποψιφιοι που κατζχουν ιδθ τθν ιδιότθτα δθμοςίου υπαλλιλου, υποχρεοφνται να
προςκομίηουν και βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τουσ και ςχετικι
άδεια ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται.
Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν
ι τθν Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο
διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο
«Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Αϋ), μεταφράςεισ
ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013 γίνονται δεκτζσ
εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν
οποία μετζφραςε.
Τποψιφιοι, οι οποίοι δεν κα προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ τθσ ανωτζρω
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι ςτο δεφτερο ςτάδιο και θ ΚΕΕ
καλεί τουσ επόμενουσ ςτθν κατάταξθ, εφόςον αυτοί ζχουν ςυγκεντρϊςει τθν απαραίτθτθ
βακμολογία.
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