
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΜΟΤΔΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Έδρα: Γιον. Αρεοπαγίηου 15, 11742 Αθήνα

Α/Α
ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 3 ΦΗΦΙΑ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                                                       

(νη θαησηέξσ αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο Αηηηνινγίεο ηνπ Τπνκλήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 

παξόληνο Πίλαθα)

1 ΑΜ ***176 1

2 Ρ ***588 1

3 ΑΗ ***851 1

4 ΑΜ ***853 1, 2, 8

5 ΑΕ ***603 1, 2, 8, 20

6 ΑΘ ***732 1, 8

7 ΑΕ ***843 1, 8

8 ΑΖ ***518 1, 18

9 ΑΑ ***829 1, 20

10 ΑΖ ***545 1, 20, 21

11 ΑΘ ***974 1, 21

12 ΑΜ ***362 2

13 ΑΘ ***679 2

14 ΑΕ ***930 2

15 ΑΖ ***945 2

16 ΑΒ ***018 2

17 ΑΝ ***922 2

18 ΑΖ ***502 2, 4

19 ΑΝ ***938 2, 4

20 ΑΖ ***102 2, 4

21 Ξ ***958 2, 4

22 ΑΜ ***845 2, 4

23 Ρ ***361 2, 4, 12

24 Φ ***118 2, 8

25 ΑΘ ***934 2, 8

26 Φ ***514 2, 8

27 ΑΗ ***348 2, 8

28 ΑΘ ***416 2, 8

29 ΑΘ ***731 2, 8

30 ΑΗ ***060 2, 8

31 Υ ***316 2, 8

32 ΑΖ ***859 2, 8, 12

33 (ΥΩΡΗ Α.Γ.Σ.) 2, 8, 15, 22

Ανακοίνωζη ΟΥ 3/2021

ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΠΛΗΡΧΗ 66 ΘΔΔΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ / ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΧΝ (ΗΜΔΡΗΙΟΙ) 

ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 8ΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ  (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ)

ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΧΝ



34 ΑΕ ***968 2, 8, 20

35 ΑΝ ***627 2, 9

36 ΑΒ ***378 2, 11

37 ΑΘ ***067 4

38 ΑΒ ***342 4, 6

39 ΑΖ ***654 4, 9

40 ΑΘ ***345 4, 9

41 ΑΖ ***816 4, 9

42 ΑΖ ***895 4, 9

43 ΑΑ ***350 4, 9

44 ΑΝ ***777 4, 9

45 Υ ***258 4, 9

46 ΑΜ ***807 4, 18

47 ΑΖ ***067 4, 21

48 ΑΘ ***114 4, 22

49 ΑΖ ***367 4, 22

50 ΑΑ ***743 8

51 ΑΕ ***415 8

52 ΑΗ ***774 8

53 ΑΜ ***053 8, 20

54 ΑΖ ***881 8, 22

55 ΑΝ ***255 9

56 ΑΟ ***738 11

57 Υ ***520 20, 21, 22

58 ΑΖ ***628 21

59 ΑΝ ***264 21

60 ΑΒ ***493 21

61 ΑΑ ***521 21

62 Ρ ***077 21

63 ΑΘ ***871 21

64 ΑΜ ***299 21

65 ΑΘ ***519 21

66 ΑΖ ***494 21

67 Φ ***747 21

68  ***221 21

69  ***509 21

* ΤΠΟΜΝΗΜΑ (ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΕ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΕ ΑΠΟΡΡΙΦΗ) ΟΥ 3/2021   

1. Γελ πξνζθνκίζζεθε δίπισκα ΗΔΘ (κε ηελ απαηηνύκελε βεβαίσζε) ή πηπρίν Β΄θύθινπ ΣΔΔ ή πηπρίν Α΄ θύθινπ ΣΔΔ ή απνιπηήξην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) ή πξνζθνκίζζεθε κόλν δίπισκα ΗΔΘ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε.



3. Ο ηίηινο μέλεο γιώζζαο πνπ πξνζθνκίζζεθε, δελ είλαη λόκηκα κεηαθξαζκέλνο θαηά ην Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-

2021». - Σν Παξάξηεκα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί)
4. Φωηοανηίγραθο μεηάθραζης από δικηγόρο, ην νπνίν πξνζθνκίζζεθε ανεπικύρωηο ως προς ηην ακρίβειά ηοσ ως θωηοανηιγράθοσ (ε 

κεηάθξαζε από δηθεγόξν, όηαλ πξνζθνκίδεηαη ζε θσηνηππία, επεηδή απνηειεί θσηνηππία ηδησηηθνύ εγγξάθνπ δηέπεηαη από όζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

θσηνηππίεο ηδησηηθώλ εγγξάθσλ. πλεπώο ε θσηνηππία ηεο κεηάθξαζεο έπξεπε λα είλαη επηθπξσκέλε από έιιελα δηθεγόξν ή ειιεληθή δεκόζηα αξρή θαη 

σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηεο σο θσηναληίγξαθν, ή λα είλαη θσηναληίγξαθν αληηγξάθνπ επηθπξσκέλνπ, σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ αληηγξάθνπ, από έιιελα 

δηθεγόξν ή από ππεξεζίεο - θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (άξζξν 11 Ν. 2690/1999, ΦΔΘ Α΄ 45, όπσο ηζρύεη, Ν. 1497/1984, άξζξα 1-5, ΦΔΘ Α΄ 188, βι. 

Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ζει. 31-32) - Σν Παξάξηεκα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο 

αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 (https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί)

5. ηελ επηθύξσζε αθξίβεηαο ηεο κεηάθξαζεο από δηθεγόξν, πνπ πξνζθνκίζζεθε, ειιείπεη ε βεβαίσζε ηνπ κεηαθξάζαληνο δηθεγόξνπ περί επαρκούς 

γνώζης από απηόλ ηεο γιώζζαο, από θαη πξνο ηελ νπνία κεηαθξάδεη, ε νπνία βεβαίσζε απαηηείηαη, θαζ' όζνλ ε πξνζθνκηζζείζα κεηάθξαζε θέξεη 

εκεξνκελία επηθύξσζεο από ηνλ κεηαθξάζαληα δηθεγόξν κεηά ηηο 27-9-2013 (είλαη αλαγθαία γηα επηθπξώζεηο κεηαθξάζεσλ, πνπ ζπληάζζνπλ θαη 

επηθπξώλνπλ έιιελεο δηθεγόξνη κεηά ηελ 27-9-2013, νπόηε άξρηζε λα ηζρύεη ν λένο Θώδηθαο Γηθεγόξσλ, πνπ απαηηεί ηε βεβαίσζε απηή, άξζξν 36 Θώδηθα 

Γηθεγόξσλ, Ν. 4194/2013, ΦΔΘ Α΄ 208)
6. Πξνζθνκίζζεθε ειιεληθή κεηάθξαζε τωρίς να γίνεηαι μνεία όηι ζηοσς νόμιμοσς μεηαθραζηές είταν προζκομιζθεί ηα πρωηόησπα ή 

επικσρωμένα ανηίγραθα ηων ηίηλων (βι. Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ζει. 31). - Σν Παξάξηεκα βξίζθεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 (https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί)

21. Γελ πξνζθνκίζηεθε θαλέλαο ηίηινο μέλεο γιώζζαο κε ηελ κεηάθξαζε απηνύ ή δελ πξνζθνκίζζεθε ηίηινο μέλεο γιώζζαο, παξά κόλν κεηάθξαζε.

18. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο κε ηα δηθαηνινγεηηθά απεζηάιε σο απιή επηζηνιή θαη όρη σο ζπζηεκέλε όπσο απαηηεί ε Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021.

16. Δθπξόζεζκε αίηεζε.

9. Γελ πξνζθνκίζζεθε επηθπξσκέλνο ηίηινο γλώζεο μέλεο γιώζζαο, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο κεηάθξαζεο.

10. Θαηαηέζεθε θσηναληίγξαθν πνπ θέξεη κόλν ζθξαγίδα δηθεγόξνπ ρσξίο επηθύξσζε ηεο αθξίβεηάο ηνπ σο θσηνηππίαο (ειιείπεη ην θείκελν ηεο 

επηθύξσζεο).

17. Πξνζθνκίζζεθε ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο ρσξίο βεβαίσζε ηζνηηκίαο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ρσξίο βεβαίσζε αληηζηνηρίαο 

ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο όπσο απαηηεί ην Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-

2021». - Σν Δηδηθό Παξάξηεκα (Α2) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 

https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί

22. Γελ πξνζθνκίζηεθε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε-ππεύζπλε δήισζε θαηά ην πξόηππν έληππν ΟΥ 2
ΓΔ/ΤΔ

.

15. Γελ θαηαηέζεθε θσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη δελ πξνθύπηνπλ από άιιν δεκόζην έγγξαθν ηα ζηνηρεία ηεο.  

8. Γελ πξνζθνκίζζεθε κεηάθξαζε γηα ηνλ πξνζθνκηζζέληα ηίηιν γλώζεο μέλεο γιώζζαο. 

2. Πξνζθνκίζζεθε ηίηινο γλώζεο μέλεο γιώζζαο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Αλαθνίλσζεο ΟΥ 3/2021, είηε σο πξνο ην επίπεδν ηεο πολύ 

καλής ή άριζηης γνώζης (Γ1 ή Γ2) όπσο νη ηίηινη αλαθέξνληαη ζην Δηδηθό Παξάξηεκα Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο (Α2) κε ζήκαλζε έθδνζεο «07-12-

2020», είηε σο πξνο ηελ μέλε γιώζζα, δηόηη θαηαηέζεθαλ ηίηινη άιισλ μέλσλ γισζζώλ, πιελ Αγγιηθώλ, Γαιιηθώλ, Γεξκαληθώλ.  - Σν Δηδηθό Παξάξηεκα 

(Α2) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί)

7. Μεηάθξαζε πνπ δελ επηθπξώλεηαη σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηεο (βι. Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ζει. 31: Σίηινη, 

πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη από αξκόδηα θαηά λόκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο 

μέλεο ρώξαο ζηελ Διιάδα ή από δηθεγόξν ή από άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914)

14. Αίηεζε ρσξίο θαλέλα από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 (ηίηινο ζπνπδώλ, ηίηινο γλώζεο μέλεο γιώζζαο, ΑΓΣ) 

19. Πξνζθνκίζζεθε μελόγισζζε βεβαίσζε επηηπρίαο - ιήςεο ηίηινπ γλώζεο μέλεο γιώζζαο, ρσξίο λα είλαη λόκηκα κεηαθξαζκέλε θαηά ηηο εηδηθέο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021» (βι. ζει. 31, Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο 

αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα). - Σν 

Δηδηθό Παξάξηεκα (Α2) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 

https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί
20. Γελ αλαγξάθεηαη ν θνξέαο πξόζιεςεο (Μνπζείν Αθξόπνιεο) ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο.

12. Πξνζθνκίζζεθε ηίηινο μέλεο γιώζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά), πνπ δελ έρεη εθδνζεί από ηνπο πξνβιεπόκελνπο θνξείο ρνξήγεζεο ηίηισλ ηνπ 

Δηδηθνύ Παξαξηήκαηνο (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο (ζήκαλζε έθδνζεο «07-12-2020») - Σν Δηδηθό Παξάξηεκα (Α2) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί

11. Πξνζθνκίζζεθε θσηνηππία βεβαίσζεο επηηπρίαο γηα ηελ ιήςε ηίηινπ μέλεο γιώζζαο από ηδησηηθό θνξέα (ηδησηηθό έγγξαθν), ρσξίο λα είλαη 

επηθπξσκέλε σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηεο (όπσο απαηηεί ην Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021» (ζει. 31-33, 

θσηναληίγξαθν έπξεπε λα είλαη επηθπξσκέλν από δηθεγόξν ή ειιεληθή δεκόζηα αξρή, ή λα είλαη θσηναληίγξαθν από αληίγξαθν, πνπ είρε επηθπξσζεί 

από έιιελα δηθεγόξν ή από ππεξεζίεο - θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (άξζξν 11 Ν. 2690/1999, ΦΔΘ Α΄ 45 όπσο ηζρύεη, Ν. 1497/1984, άξζξα 1-5, ΦΔΘ Α΄ 

188) - Σν Παξάξηεκα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο αλαξηεκέλν καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε ΟΥ 3/2021 

(https://www.theacropolismuseum.gr/Γηαγσληζκνί)

13. Πξνζθνκίζζεθε ηίηινο αιινδαπνύ ΑΔΗ ρσξίο πξάμε αλαγλώξηζεο ηζνηηκίαο ΓΟΑΣΑΠ. 


