
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Αριθμ. Π23ΥΠΕΞ-13876 
Πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής δύο 

(2) οργανικών θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σερβιτό-

ρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-

ρίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), στην Κεντρική Υπηρε-

σία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 422, της παρ. 3 του άρθρου 

318 και του άρθρου 319 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Από-
δημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυ-
ξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 31),

β) του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ) του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α΄ 201),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

στ) του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

ζ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131),

η) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Τα άρθρα 2, 4, 7, 11 έως και 13 του π.δ. 410/1988 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α΄ 191).

5. Την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου «α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου "Έγκριση προγραμματι-
σμού προσλήψεων έτους 2021"» που διαβιβάσθηκε με 
το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17.11.2021 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για την 
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δύο (2) οργανικών θέσε-
ων ΔΕ Σερβιτόρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Το υπό στοιχεία 2/124834/ΔΠΓΚ /23.12.2021(ΑΔΑ: 
ΨΛΨΓΗ-ΦΓΕ) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους περί χορήγησης βεβαίωσης πιστώσεων για προ-
κηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων.

7. Την υπό στοιχεία Α.Π. 7268/10.02.2022 βεβαίωση 
της Προϊσταμένης της ΣΤ-Β΄ Γενικής Δ/νσης του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία η παρούσα 
απόφαση είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου 
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Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής διότι δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτε-
ρικού τρέχοντος και επομένων ετών.

8. Την επείγουσα ανάγκη πλήρωσης των δύο (2) κενών οργανικών θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σερβιτόρων με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 422 του 
ν. 4781/2021 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών υποδοχής 
των υψηλών επισκεπτών και προσκεκλημένων, ξένων και μη, του Υπουργού Εξωτερικών. 

Αποφασίζουμε:

1. Προκειμένου να πληρωθούν οι δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σερβιτόρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίες συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 422 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, προσκαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που 
πληρούν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναλύονται στις παραγράφους 2 και 3, να υποβάλουν 
σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, επισυνάπτοντας τα 
αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

2. Γενικές προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση εργασίας, σε περίπτωση επιλογής τους, θα πρέπει 
να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των σχετικών 
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης και σύναψης της 
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου 

ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές 

και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
δ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωρο-
δοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, 
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή 
για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκα-
τάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του 
Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.

στ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
ζ) Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για 

σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την 
καταγγελία.

η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην πάσχουν από 
σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα 
του νευρικού συστήματος.

θ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα της παραγράφου 3.
3. Ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης και 
σύναψης της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών και 
Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering) ή Τεχνίτη Εστιατορίου - 
Επισιτισμού (Σερβιτόρος) ή Ειδικού Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Βοηθού Εστιατορικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας. Επισήμανση: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (Α’ 52):

i) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου. ii) Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών 
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο  Λυκείου.

Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με το ανωτέρω (α) ειδικό προσόν, οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από 
υποψηφίους/ες που διαθέτουν το ακόλουθο επικουρικό προσόν: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο 
τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
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Για τους τίτλους σπουδών σχετικό είναι το Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Β΄.
β) Καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τον κατάλογο πιστοποιητικών, 

που προβλέπονται στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π- Παράρτημα Α΄. Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της 
ξένης γλώσσας.

γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο 
της ειδικότητας, εκ των οποίων, τουλάχιστον, οι έξι (6) μήνες να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε φορείς 
του δημοσίου τομέα. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι/ες μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία αναφέρονται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος Β΄.
4. Έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - δικαιολογητικά - ειδικό έντυπο επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων.

α) Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η αποστολή, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epilogi.serv@mfa.gr με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής ΔΕ Σερβιτόρων ΙΔΑΧ ΥΠΕΞ» ενυπόγραφης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδικό έντυπο, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της παρού-
σας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, η οποία 
πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση του πλήρους κειμένου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στη διαδικτυακή πύλη 
του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites- epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και 
η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

β) Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνυποβάλλονται, απαραίτητα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: βα) ευ-
κρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο 
των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου), ββ) οι κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών της περ. α΄ της παραγράφου 3, βγ) πιστοποιητικό, τουλάχιστον, 
καλής γνώσης (Β2) της αγγλικής γλώσσας, από τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας του Παραρτήματος Α΄ 
τίτλων της παρούσας, βδ) αποδεικτικά εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 
ή του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας που διανύθηκε στον δημόσιο τομέα, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετά την πάροδο της οποίας 
δεν θα γίνονται δεκτά. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 
εκείνων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυ-
ρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

γ) Επιπροσθέτως, με το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνυποβάλλεται, υπογεγραμμένο, ειδικό 
έντυπο με το οποίο δηλώνεται ενυπογράφως η συγκατάθεση του/της ενδιαφερομένου/ης για επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της και παρέχεται εξουσιοδότηση προς την αρμόδια ΣΤ1 Διεύθυνση 
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σε περίπτω-
ση επιλογής του/της, τα ακόλουθα πιστοποιητικά: γα) Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, 
γβ) Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής, γγ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από 
το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, γδ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται το ανωτέρω ειδικό έντυπο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-sta  diodromias-sto- ypex/).

δ) Για την απόδειξη της συνδρομής των λοιπών γενικών προσόντων του άρθρου 319 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) και 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ειδικής διαδικασίας επιλογής, 
οι επιλεγέντες υποψήφιοι/ες, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά: δα) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και 
αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα που 
αναγράφονται στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 319 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, δβ) υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης για τα 
αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, δγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι έλαβαν γνώση 
και αποδέχονται ότι οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα καθορίζονται ανάλογα με τις προκύπτουσες, κάθε φορά, 
υπηρεσιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων νυκτών, αργιών και εορτών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών δεν εκδίδεται η απόφαση πρόσληψης 
και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι/ες στον πίνακα κατάταξης υποψήφιοι/ες.
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5. Διαδικασία επιλογής.

α) Για την υποβοήθηση της διαδικασίας επιλογής και έκδοσης της προβλεπόμενης, από την παρ. 1 του άρθρου 
422 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης, συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τριμελής, μη αμειβόμενη, Επιτροπή, η οποία απο-
τελείται από τον/την Προϊστάμενο/η της ΣΤ1 Δ/νσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης (Προσωπάρχη), ως 
Πρόεδρο, και μέλη τον/την Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και έναν υπάλληλο του Τμήματος Επίσημων 
Επισκέψεων της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης 
της Επιτροπής ανατίθενται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής σε υπάλληλο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και 
Διοικητικής Οργάνωσης με έναν αναπληρωτή.

β) Ο έλεγχος των προσόντων των υποψηφίων διενεργείται από την ανωτέρω Επιτροπή σε δύο στάδια: βα) την 
Προεπιλογή και ββ) την Αξιολόγηση.

 βα) Α’ στάδιο-Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή ελέγχει αρχικά το παραδεκτό της υποβολής όλων των 
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 
Με το πέρας του σταδίου αυτού αποκλείονται οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις εκρίθησαν απαράδεκτες, χωρίς 
να δύνανται να προχωρήσουν στο επόμενο Β΄ στάδιο-Αξιολόγηση και να κληθούν σε ατομική συνέντευξη. Ο πίνακας 
απορριπτέων υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
(ΑΠ) της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον λόγο που η αίτηση δεν έγινε αποδεκτή. Με τον ίδιο τρόπο τοιχο-
κολλείται στον χώρο ανακοινώσεων εντός του καταστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού Ακαδημίας 
1. Ο πίνακας των υποψηφίων που συνεχίζουν στο Β΄ στάδιο-Αξιολόγηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών μόνο με τον ΑΠ της αίτησης και κατά την αριθμητική σειρά του ΑΠ. Με τον ίδιο τρόπο τοιχοκολλείται 
στον χώρο ανακοινώσεων εντός του καταστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού Ακαδημίας 1.

 ββ) Β’ στάδιο-Αξιολόγηση: Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην συγκριτική αξιολόγηση των υπο-
ψηφίων που υπέβαλαν παραδεκτά την αίτησή τους, καλώντας τους σε ατομική συνέντευξη. Κριτήρια αξιολόγησης 
των υποψηφίων, κατά τη συνέντευξη, αποτελούν: i) η γνώση του αντικειμένου, ii) η ευχέρεια επικοινωνίας στην 
αγγλική γλώσσα, iii) η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας καθώς και iv) τα 
στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκρισή του στο αντικείμενο 
της απασχόλησης, αφού ληφθούν υπόψη οι εργασιακές απαιτήσεις της ζητούμενης ειδικότητας λόγω της ιδιαίτερης 
αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Η Επιτροπή, συντάσσει, εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της τελευταίας ατομικής συνέντευξης, το 
Πρακτικό Αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 
κατά φθίνουσα σειρά.

δ) Στη συνέχεια, ο/η Προϊστάμενος/η της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, εισηγείται, 
στον Υπουργό Εξωτερικών, την πρόσληψη των δύο υποψήφιων που υπερτερούν κατά την αξιολόγηση, βάσει του 
ανωτέρω Πρακτικού Αποτελεσμάτων και του σχετικού πίνακα κατάταξης. Εφόσον ο Υπουργός Εξωτερικών απο-
δεχτεί την εισήγηση, ο σχετικός πίνακας κατάταξης (μόνο με τον ΑΠ των υποψηφίων με εξαίρεση τα στοιχεία των 
δύο υποψηφίων που υπερτερούν κατά την αξιολόγηση) τοιχοκολλείται στον χώρο ανακοινώσεων εντός του κατα-
στήματος του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού Ακαδημίας 1 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis- stadiodromias-sto-ypex/). Οι δύο υποψήφιοι που 
υπερτερούν κατά την αξιολόγηση, καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά της περ. δ΄ της παρ. 4 εντός τριάντα 
(30) ημερών. Μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση 
της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών από τη Διοίκηση, οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών και καταρτίζεται σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

6. Πρόσθετες πληροφορίες.

Τα καθήκοντα που καλούνται να εκπληρώσουν οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της υποδοχής 
των υψηλών επισκεπτών και προσκεκλημένων, ξένων και μη, του Υπουργού Εξωτερικών, απαιτούν εχεμύθεια, 
διακριτικότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευγένεια. Λόγω της φύσεως των προαναφερθέντων καθηκόντων, 
το εργασιακό ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με τις αναφυόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, και σε ώρες και ημέρες 
εκτός και πέραν του κανονικού ωραρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού 
και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο 2103681136.

7. Δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr) και να τοιχο-
κολληθεί στον χώρο ανακοινώσεων εντός του καταστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού Ακαδημίας 1. 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Τα Παραρτήματα Α΄και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ   
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)       CAMBRIDGE  MICHIGAN  
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             .  
                

 
          ,    , 

   ,     ,   
: 

 
 
( )   ( 2/C2) : 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH   CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-230 

  
   

• BULATS English Language Test,  90-100,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia    8,5   . 

  
• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH     MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE  Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA   Michigan Language 
Assessment.)  
 
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   925   990. (  1/12/2019) 
 
 
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-  EDEXCEL,  PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL 
LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2)  PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL   
TRINITY COLLEGE LONDON.  
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• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
MASTERY-  CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(         )  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 
-MASTERY- (         ). 
 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2)  PEARSON EDI Level 3 Certificate 
in ESOL International (CEF C2)  PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
C2) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  
“Credit”).  
 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (  
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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 (ACELS)   Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) ( : Listening, Reading, Writing, Speaking)  
AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) ( : Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
.  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2)  GA Level 3 Certificate in ESOL International 
(Classic C2)  
 
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2)  C2- 
LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (    

     ) 
 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 
 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English C2)  
 

 ( )    ( 1/C1) : 
 
•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-199 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
180-199 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test,  75-89,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 
 .  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia    7  8. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
180-190 
  
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION-  EDEXCEL  PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL 
2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)  PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III  TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - 
EXPERT-  CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(          )   CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT-  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
EXPERT - (          ). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)  HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, - USA)    . 
 
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   785  900   1/12/2019   785  920. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)  PEARSON EDI Level 2 Certificate 
in ESOL International (CEF C1)  PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
C1) 
.  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,       

      “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  
“Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) 
(  31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS)  Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) ( : Listening, Reading, Writing, Speaking)  
AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) ( : Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)   91  99   
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)   MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT. 
 

 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading, Speaking)   190  240  
Michigan Language Assessment  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA   

- MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading  Listening, Reading, Speaking, Writing) 
  64  80  Michigan Language Assessment 

 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1)  GA Level 2 Certificate in ESOL International 
(Classic C1)  

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1)   C1 
-LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (   

       ). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
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•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English C1) 
 
 
( )   ( 2) :  
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH     CAMBRIDGE   CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-
179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BULATS English Language Test,  60-74,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia    5,5   6,5. 
  
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE  VANTAGE  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 

  
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH    MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE  Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA  Michigan Language 
Assessment.)  
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-  EDEXCEL  
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION-  
EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)  PEARSON EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II  TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR-  CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- (         )   CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR -  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (         

 ). 
 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)  Hellenic American University (Nashua, 
New Hampshire, USA) 
 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   505  780. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2)  PEARSON EDI Level 1 Certificate 
in ESOL International (CEF B2)  PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 
B2) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,        

     “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  
“Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) 
(  31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
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• 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 (ACELS)  
. 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)  Test of Interactive English, 2 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ( : Listening, Reading, Writing, Speaking)  
AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) ( : Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
.  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)   80  90   
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS     MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 

 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading, Speaking)   157  189  
Michigan Language Assessment  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA   

 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading  Listening, Reading, Speaking, Writing) 
  53  63  Michigan Language Assessment 

 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2)  GA Level 1 Certificate in ESOL International 
(Classic B2)  

 
•  2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator 
B2)  2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) 
(          ). 
  
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English B2) 
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