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Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό
ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια
Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180), β) Του
άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 164/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου μόνου του π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315) και την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής: Α. Για την Αγγλική γλώσσα ι)
Πιστοποιητικό Ρrοficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Μichigan ή 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 σε άριστο επίπεδο Αν 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 σε άριστο επίπεδο Ως οικεία
χώρα νοείται η χώρα στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική .

Άρθρο 2
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2007-08-03
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