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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου « Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset
in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies
and Entrepreneurial Ecosystem» με το ακρωνύμιο E-COOL)
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια
Αυτοδιοίκηση
και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
2.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.
Του Νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5
του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
4.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5.
Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β).
6.
Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων
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του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
7.
Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.
8.
Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιμότητα των δαπανών.
9.
Την υπ΄αριθμ΄.582841/2019 (ΦΕΚ/826/8-10-2019) «Συγκρότηση Διοικητικού
Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής».
10.
Την υπ.αριθμ. 95341/23594 (ΦΕΚ 5041/Β΄/2020) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Έγκρισης Κανονισμού Προσωπικού του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής».
11.
Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Αττικής.
12.
Τον 679/27-4-2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13.
Την υπ. αριθμ.32/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ Αττικής περί
«Έγκριση απόφασης υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «E-Cool - Entrepreneurial and
Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching
Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem» με το ακρωνύμιο E-COOL, με το ΝΠΙΔ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg
Europe.
14.
Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο Τεχνικό
Δελτίο και είναι σύμφωνες με τα εγχειρίδια του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και τον
προϋπολογισμό τους.
15.
Το γεγονός ότι η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς
και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Ανακοινώνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, δυο (2) Στελεχών Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης – Δράσεων Δημοσιότητας στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
στο ρόλο της Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial
Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies
and Entrepreneurial Ecosystem» με κωδικό 100, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE» και στο οποίο το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

2

ΑΔΑ: 605ΟΚΝ3-ΓΤ7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα εργαλείο της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης και είναι ένας στόχος που έθεσαν οι περιφέρειες της Ε.Ε. από την
ενσωμάτωσή του στη Στρατηγική 2020. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη, αφού δεν αποτελεί μόνο μία κινητήριο δύναμη για την απασχόληση, την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, αλλά συνεισφέρει στην προσωπική ολοκλήρωση και στην
επίτευξη των κοινωνικών στόχων.
Για το λόγο αυτό η ΕΕ ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την απελευθέρωση του
δυναμικού ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των πολιτών. Ωστόσο μόνο το 37% των Ευρωπαίων
θα επιθυμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 για την αναζωπύρωση του Ευρωπαϊκού
επιχειρηματικού πνεύματος περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εκμάθηση της
επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους.
Για να διασφαλιστεί ότι η οικονομία της ΕΕ παραμένει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, οι
νέες γενιές των Ευρωπαίων πρέπει να εμπνευστούν ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική
νοοτροπία. Το Σχέδιο Δράσης ΕΕ 2020 επιχειρηματολογεί ότι οι νέοι άνθρωποι που ωφελούνται
από μία εξειδικευμένη επιχειρηματική εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν μία νέα
επιχείρηση και να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις στην επαγγελματική τους καριέρα
και ζωή γενικότερα. Κατά συνέπεια, αυτός είναι ένας καλός λόγος για να εξασφαλιστεί η
ποιοτικότερη επιχειρηματική εκπαίδευση.
Οι περισσότερες προσεγγίσεις των τελευταίων ετών εστίαζαν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων των νέων οι οποίες καλλιεργούνται μόνο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Πάραυτα, απαιτείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατά την οποία το σχολείο, οι φίλοι, η
οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, θα παίξουν σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας στη
δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για την τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, της
ενδοεπιχειρηματικής στάσης και των ικανοτήτων για καινοτομία.
Το E-COOL θα καλύψει τα κενά των προηγούμενων δράσεων στοχεύοντας στη βελτίωση των
εργαλείων για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην τάξη, στη σχολική ζωή αλλά και
έξω από αυτή, στην οικογένεια, το φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον κλπ.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι:
I.
II.
III.

Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville (Ισπανία)
The South Moravian Region (Τσεχία)
Zemgale Planning Region (Λετονία)
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Harghita County Council (Ρουμανία)
Devon County Council (Ηνωμένο Βασίλειο)
Puglia Region (Ιταλία)
Hanze University of Applied Sciences Groningen (Ολλανδία)
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
(Ελλάδα)
Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts (Ουγγαρία)
The Agglomeration Opole Trust (Πολωνία)

Το έργο συνδράμει στον ειδικό στόχο που αφορά στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών
και προγραμμάτων για την περιφερειακή ανάπτυξη, και συγκεκριμένα των προγραμμάτων για
Επενδύσεις, Ανάπτυξη και Απασχόληση και όπου σχετίζεται, των προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας, στηρίζοντας τις ΜμΕ σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους να αναπτυχθούν και
να εμπλακούν στην καινοτομία. Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στην αξιοποίηση και
ανταλλαγή καλών πρακτικών των εταίρων οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ή να αποτελέσουν
τη βάση για τη βελτίωση των πολιτικών στο αντικείμενο.
Ο απώτερος στόχος του E-COOL είναι:
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών στην προώθηση του
επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, συνεισφέροντας στη μελλοντική οικονομική
ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
Οι επιμέρους στόχοι είναι:
I.
II.

III.

Η βελτίωση και η εφαρμογή πιο αποτελεσματικών πολιτικών που προωθούν την
επιχειρηματική νοοτροπία.
Αύξηση της γνώσης των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής φορέων, των επαγγελματιών
και των δημοσίων λειτουργών που εργάζονται σε τομείς σχετικούς με την
επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα, όπως επίσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
περιφερειών της ΕΕ για την ανάπτυξη νέων πολιτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα περιλαμβάνει Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη, δράσεις
δημοσιότητας στην υλοποίηση του έργου και την εκπόνηση σχετικών παραδοτέων ή κάλυψη
υποχρεώσεων του ΠΤΑ Αττικής. Τα καθήκοντα του έργου προκύπτουν από την περιγραφή του
έργου στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος. Τα καθήκοντα των στελεχών
περιλαμβάνουν πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων του E-Cool και : διαχείριση ηλεκτρονικών
πλατφορμών, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, συντονισμό εμπλεκομένων φορέων,
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προετοιμασία και αποστολή μαζικών και προσωποποιημένων ενημερώσεων, προσκλήσεων,
παρουσιάσεων, αναφορών προόδου, ενημερωτικών δελτίων και χειρισμό κοινωνικών δικτύων
κ.λ.π. Ο συμμετέχων στη διαδικασία που θα επιλεγεί θα ασκεί τα καθήκοντά του με πρωτοβουλία
ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον ειδικότερο τρόπο, δύναται ωστόσο να χρησιμοποιεί τον
χώρο που θα διατεθεί από το Π.Τ.Α. Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις η παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο σε συγκεκριμένο χρόνο που θα ορίζεται
από το Π.Τ.Α. Αττικής θα παρίσταται αναγκαία για την υλοποίηση - παρακολούθηση της πορείας
του έργου από το Π.Τ.Α. Αττικής, καθώς και για λόγους ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το
ΠΤΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου των παραδοτέων
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου. Ειδικά για την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου
2021 χρειάζεται ειδική έγκριση (μετά από αίτημα του ΠΤΑΑ μέσω του επικεφαλής εταίρου)
από την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, η οποία θα δοθεί την περίοδο Μαρτίου –
Απριλίου 2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Η συνολική αμοιβή των στελεχών ορίζεται εν δυνάμει στο ποσό των 24.840,00 ευρώ, έκαστος
12.240,00 ευρώ για το συνολικό διάστημα των εννέα (9) μηνών, ή αναλογικά για τους μήνες
απασχόλησης (1.380 € μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού τους, να έχουν τα κάτωθι προσόντα:
Α. Κάτοχος διπλώματος οποιουδήποτε ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ
Β. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω,
θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και οι ιδιότητες, σύμφωνα με όσα
ορίζονται για τον τρόπο απόδειξης τους στο Κεφάλαιο «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-ΙΙΙ,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
Α. Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου
Β. Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών
Γ. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
Δ. Κατοχή Διδακτορικού τίτλου
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Ε. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ι) επεξεργασίας κειμένου, ιι)
υπολογιστικών φύλλων και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου (Παράρτημα ΙΙ)
ΣΤ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 (Παράρτημα Ι)
Ζ. Εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα που θα αναλάβει στο πλαίσιο της οικείας
σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα Κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας,
αποδεικνυόμενη ι )είτε από σχετική βεβαίωση του εργοδότη, ιι) είτε από σύμβαση , ιιι) είτε από
παραστατικά παροχής υπηρεσιών, iv) είτε με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της
εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο της
εργασίας του, κατά τα ανωτέρω στο Κεφάλαιο «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στον οικείο Πίνακα αναφερόμενα
Η. Η πρόταση των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και
αναγκών της επιλεγόμενης θέσης.(Παράρτημα IΙΙ)
Η. Το βιογραφικό τους σημείωμα
Θ. Επίπεδο πρώτης ξένης γλώσσας από Β1 και πάνω.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία στα συν εκτιμώμενα προσόντα νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος
σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του
έργου.
Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εργασίας, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας.
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
ασφάλισης.
Εναλλακτικά, και μόνον ως προς το αντικείμενο της εργασίας, εάν αυτό δεν προκύπτει από
τα ως άνω έγγραφα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και
της εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο
της εργασίας του.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
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ΚΩΔΙΚΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης,
συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής, από τα οποία να προκύπτει ο
χρόνος και το αντικείμενο απασχόλησης
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
ασφάλισης ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν αναφέρει με
σαφήνεια το είδος και τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβολή αντιγράφων
συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το
είδος της εμπειρίας
Εναλλακτικά, και μόνον ως προς το αντικείμενο της εργασίας, εάν αυτό δεν προκύπτει από
τα ως άνω έγγραφα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και
της εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο
της εργασίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι πρέπει
να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον
όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.
Β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για
λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Ε. Να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του Ν. 3528/2007
ΣΤ. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με
σχετική υπεύθυνη δήλωση τους στην πρόταση υποψηφιότητας με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-
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Dilosi».
Ζ. Να αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης, με σχετική υπεύθυνη δήλωση τους
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi».
Η. Να υποβάλουν εντός της οριζόμενης στην παρούσα καταληκτικής ημερομηνίας
αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων και των πρόσθετων/
συνεκτιμώμενων προσόντων τους, καθώς και για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό
τους των προϋποθέσεων συμμετοχής, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και τα Παραρτήματά της δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε
αυτή. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα
νομίμως προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω
της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi»δηλώνοντας
ότι: α) Δεν έχω κώλυμα κατά το Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007 και β) το σύνολο των
υποβληθέντων φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που βρίσκονται
στην κατοχή μου.
Γ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
Δ. Συμπληρωμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «eDilosi», ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση του ΠΤΑ Αττικής, που αφορά στην αναβολή ή στη
ματαίωση της διαδικασίας ή στη μη σύναψη της σύμβασης (Παράρτημα VI).
Ε. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων για την θέση, τίτλων σπουδών, οι οποίοι, σε
περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από
τον ΔΟΑΤΑΠ.
ΣΤ. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Ζ. Έγγραφα που πιστοποιούν την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«ΕΜΠΕΙΡΙΑ» της παρούσης).
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Η. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
Θ. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Ι. Πρόταση τους επί των ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και
αναγκών του επίμαχου έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ).
Κ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «eDilosi», δηλώνοντας ότι: συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την
προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία
υποβάλλω για την υπ’αριθ΄789/04-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου , με βάση τα οριζόμενα στο οικείο Κεφάλαιο της
Παρούσας
Λ. Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο τεκμηριώνει την πρότασή τους.
Μ. Για τους άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Επισημαίνεται ότι 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. 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. 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. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) 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).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να έχουν παράλληλη σύμβαση έργου με το Π.Τ.Α. Αττικής
ως μέλος ομάδας έργου στο ίδιο ή σε άλλο έργο του Π.Τ.Α. Αττικής.
Β. Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν με το Π.Τ.Α. Αττικής και το
παραδοτέο τους δεν έχει παραληφθεί μερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε ανεπαρκές,
αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας και να την υποβάλουν, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
το αργότερο μέχρι 15/02/2021 και ώρα 15:00 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, Σίνα 11, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, υπόψη κ. Σωτήρη Νικολαρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας:
210-92 20 430), με την σήμανση:.
Για την υπ. αριθμ.789/04-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την θέση με κωδικό 100, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People
through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial
Ecosystem».
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή
αποκλεισμού, για τα υποχρεωτικά προσόντα και τις προϋποθέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση, και
επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με
τα κριτήρια της παρούσας. Στον ίδιο ως άνω φάκελο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την συνδρομή των τυχόν πρόσθετων/συνεκτιμώμενων
προσόντων των υποψηφίων, προκριμένου τα τελευταία να ληφθούν υπόψη, τα οποία επίσης
αναφέρονται στην αίτηση.
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα βαθμολογηθούν.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση
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απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον
υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που
επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον
αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αφού η υπηρεσία μας, δια της αρμόδιας επιτροπής που θα συστηθεί νομίμως σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα
προβεί σε αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος IΙΙ της παρούσης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων της
παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Αρχικά, εξετάζεται εάν
οι υποψήφιοι πληρούν τις απαιτούμενες σύμφωνα με την Πρόσκληση προϋποθέσεις
συμμετοχής και τα απαιτούμενα προσόντα, η συνδρομή των οποίων είναι υποχρεωτική, επί
ποινή αποκλεισμού, για τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα απαιτούμενα προσόντα
δεν βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, διότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση
συμμετοχής στην παρούσα. Εν συνεχεία, ελέγχεται η συνδρομή τυχόν πρόσθετων /συν
εκτιμώμενών προσόντων, τα οποία βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ
αξιολογούνται επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και η πρότασή τους επί των
απαιτήσεων και των αναγκών της συγκεκριμένης θέσης. Οι κατ’ αντικειμενική κρίση και
βαθμολογία επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη με σκοπό την γενικότερη
αξιολόγησή τους εν όψει της συγκεκριμένης θέσης. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων που
θα κρίνει και την επιλογή του υποψηφίου για την θέση θα προκύψει μετά από συγκριτική
ποιοτική αξιολόγησή τους με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ο επιλεγείς υποψήφιος, εν
συνεχεία, θα κληθεί προς υπογραφή της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των
Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία σε κάθε στάδιο δύναται με απόφαση της
Αντιπροέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής να διακοπεί, αναβληθεί
ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο αζημίως για το Ταμείο χωρίς καμία αξίωση
αποζημίωσης του ενδιαφερόμενου. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο
τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της
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εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο
τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του
συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής
να καταρτίσει σύμβαση με τον/την
ενδιαφερόμενο/η. Το ΠΤΑ Αττικής δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης,
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η κρίση περί της καταλληλόλητας
ή μη των υποψηφίων, η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης», συνεπώς
δεν υφίσταται υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσκλησης με σύνταξη πίνακα
κατάταξης. Η συναφθησόμενη σύμβαση έχει χαρακτήρα σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της
σύμβασης αυτής ως εξαρτημένης εργασίας ή μετατροπής της σε τέτοια .
Εάν ο επιλεγείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή παραιτηθεί κατά την
διάρκεια ισχύος αυτής ή η σύμβαση λυθεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, το ΠΤΑ Αττικής
δύναται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με τον
επόμενο σύμφωνα με την αξιολόγηση υποψήφιο δίχως να προβεί σε περαιτέρω διαδικασίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ΠΤΑ Αττικής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , και από
την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία.
Το ΠΤΑ Αττικής επεξεργάζεται κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού
2016/679/Ε.Ε. (ιδίως συλλέγει, καταχωρίζει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, διαβιβάζει) τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
φύλο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, email, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τραπεζικών
λογαριασμών, καθώς και στοιχεία βιογραφικού σημειώματος – στοιχεία σπουδών και
επαγγελματικά στοιχεία, και ενδεχομένως δεδομένα αναγόμενα στην στρατιωτική θητεία και
στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλιστικός φορέας, ΑΜΚΑ).
Το ΠΤΑ Αττικής συλλέγει νομίμως τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων
υποψηφίων, με την υποβολή από αυτούς φακέλου συμμετοχής με τα στοιχεία τους και τα
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τα προσόντα τους, και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς της
παρούσας πρόσκλησης, ήτοι για το σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφίων για σύναψη
συμβάσεως έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η επεξεργασία αυτών
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πραγματοποιείται από το ΠΤΑ Αττικής από απόλυτα ενημερωμένο προσωπικό, με απόλυτη
εχεμύθεια, διαφάνεια και ασφάλεια, λαμβανομένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, όπως ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση,
ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, ασφαλής φύλαξη αρχείων, χρήση κωδικών
πρόσβασης, για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, την εν γένει προστασία
των προσωπικών δεδομένων από τυχαία απώλεια ή καταστροφή, αλλοίωση, απαγορευμένη
διάδοση ή πρόσβαση σε μη νομιμοποιούμενους τρίτους και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν εντάσσονται σε ειδικές
κατηγορίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και στον αναγκαίο βαθμό που επιτρέπεται από την
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9 Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε.). Το ΠΤΑ Αττικής συλλέγει και
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων αποκλειστικά και μόνο για τον
προαναφερόμενο σκοπό και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και
απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και συναφή με τον ανωτέρω σκοπό αξιολόγησης των
υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και καθίστανται αντικείμενο
επεξεργασίας στον αναγκαίο βαθμό και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, μέχρι την
ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου, έτσι ώστε αν η σύμβαση μίσθωσης έργου
που τυχόν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο του ΠΤΑ Αττικής λυθεί για οποιονδήποτε λόγο
πριν την ολοκλήρωση του έργου, να έχει το ΠΤΑ Αττικής την δυνατότητα να καλέσει τον επόμενο
κατά την αξιολόγηση υποψήφιο, και εάν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, τον αμέσως επόμενο, κοκ.
Ωστόσο, οι υποψήφιοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή
τους και κατά συνέπεια την συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
τους. Προσωπικά δεδομένα δύνανται να διατηρηθούν πέραν του ως άνω χρονικού ορίου εάν
αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση και
υποστήριξη νομικών αξιώσεων του ΠΤΑ Αττικής και για λόγους συμμόρφωσής τους στην κείμενη
νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και, εφόσον χρειάζεται,
υποβάλλονται σε ενημέρωση. Το ΠΤΑ Αττικής τόσο κατά την φάση συλλογής όσο και σε κάθε
επόμενο στάδιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα,
τεχνικά και οργανωτικά, για την άσκηση από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων των
δικαιωμάτων του σε αυτά. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να
αιτηθεί την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αυτά αλλάξουν, ώστε να
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και την ενημέρωσή του για την επεξεργασία, την
πρόσβασή του σε αυτά, τη φορητότητα αυτών ή τη διαγραφή τους, να αντιταχθεί στην
επεξεργασία ή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ή να αιτηθεί τον περιορισμό της
επεξεργασίας, χωρίς να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε λάβει χώρα μέχρι το
χρονικό αυτό σημείο, καθώς και να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον
θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του περί προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Το ΠΤΑ Αττικής δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους άμεσα
ενδιαφερόμενους για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που
επεξεργάζεται, και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και το υποκείμενο των προσωπικών
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δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας αυτών. Τα ως άνω
δικαιώματα δύνανται να υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ιδίως εάν η εκπλήρωση του αιτήματός των υποκειμένων ενδέχεται να αποκαλύψει
προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν το ΠΤΑ Αττικής υποχρεούται δυνάμει
της κείμενης νομοθεσίας να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.
Το ΠΤΑ Αττικής δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με
οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων σε
οποιουσδήποτε μη νομιμοποιούμενους τρίτους φορείς, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες
αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα. Τα
προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα,
αποκλειστικά για την συμμόρφωση του ΠΤΑ Αττικής με την κείμενη νομοθεσία και την
εκπλήρωση νομίμων σκοπών (ενδεικτικά ενημέρωση δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών,
συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία, προσφυγή ενώπιον της
δικαιοσύνης, επίλυση διαφορών, συνεργασία σε ελέγχους στους οποίους υπόκειται το ΠΤΑ
Αττικής κλπ), για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη έννομων αξιώσεων και την άσκηση
δικαιωμάτων ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων του ΠΤΑ Αττικής ως
υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τηρουμένων στις περιπτώσεις
αυτές από πλευράς του ΠΤΑ Αττικής όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τους σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους ολοκλήρωσης της
διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασής του, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi», στην κατά νόμον επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του από το ΠΤΑ Αττικής κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Αττικής, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματα της στο κατάστημα της
υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής και
θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
107

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.
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ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
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.
107

Α) 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:
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(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19/11/2019)
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
200-210.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .
•

ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ MICHIGAN (ENGLISH
LANGUAGE INSTITUTE Ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS - CAMLA Ή
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του
TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
-MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη
της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEFR C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).

17

ΑΔΑ: 605ΟΚΝ3-ΓΤ7

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2) (μέχρι 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) ή 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) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL
International (Classic C2)
•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery
C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C2
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19/11/2019)
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS
ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
- EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2
Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEFR C1)
.
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent
level C1) ) (μέχρι 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) ή 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) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT.
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190
έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS- CaMLA ή
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking,
Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL
International (Classic C1)
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert
C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)
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(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
160-179
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19/11/2019)
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH –
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) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS
ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170

•
(ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
.
• 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
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& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American
University (Nashua, New Hampshire, USA)
•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) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEFR 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 (ACELS)
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse
Awards).
• 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 ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT
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ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157
έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS- CaMLA ή
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking,
Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL
International (Classic B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level Β2
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.
• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19/11/2019)
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με
βαθμολογία από 4 έως 5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 140-159.
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 140-159
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως
500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή
PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1)
.
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework
equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level
B1).
• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
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• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse
Awards).
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 120
έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS- CaMLA ή
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking,
Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1
Certificate in ESOL International (Classic B1)
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading,
Writing) (Achiever B1) και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry
3) (Speaking) (Achiever B1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας
γνώσης).
• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(CEFR B1)
• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level B1
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
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(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.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος
του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne
Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne
Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.

2740/1999,

όπως

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
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.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) ParisSorbonne Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-Sorbonne
Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
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Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
•

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
▪ Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ÖSTERREICHISCHES
Schreiben, Sprechen)

SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.

2740/1999,

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
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• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) .
Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN,
SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) .
Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN,
SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören,
Goethe.

Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

▪

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000
(στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013).
Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) (Ενότητες: Lesen,
Hören, Schreiben, Sprechen)
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.

2740/1999,

όπως

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον
Ιούνιο 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου
της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .
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(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου
της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο
παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
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• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ν.2740/1999,

όπως

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το
2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο
Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ν.

2740/1999,

όπως

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

ν.2740/1999,

όπως

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι
το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
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•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Ν.2740/1999,

όπως

•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από
το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Ισπανίας)
•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008),
(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας)
.
•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

ν.2740/1999,

όπως

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
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•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

όπως

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

ν.2740/1999,

όπως

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

ν.2740/1999,
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• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.
Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των
Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται,
επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση
ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄.
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄)
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B1/Β1)
αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National
University της Nablus»
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National
University της Nablus»
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National
University της Nablus»
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National
University της Nablus»
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Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με
την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του
ανωτέρω νόμου΄.
Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2,
πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που
εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις
(άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την
7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄.
Ολοι 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 Παιδείας,
Έρευνας 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.
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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 προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση
της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν
Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον
ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης,
με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ.
2123/Β’/01.08.2014).
α)

ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης
του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β)

Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.)
(22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational
Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ)

Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)
(22.2.2006)

δ)

ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε)

ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
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στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006)
ζ)

I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η)

ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT
ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS
TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ)

DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιζ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ
Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιη) «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΠ/30357/03.08.2020
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
People Cert Computer Skills Level 1
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β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤINFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL
CERT>>
Global Intermediate
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Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
PRO-Cert IT User
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε)

EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS
ιζ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS
EQcert BASIC
EQcert BASIC - LV1
EQcert BASIC - LV2
ιη) UCERT
STANDARD OFFICE USER
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)
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Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε
συνδυασμό των ενοτήτων <<Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,
<<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από
την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης
αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό
στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται
δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω
φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής
ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου
σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο
Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς
πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και
από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την
ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014
(ΦΕΚ 189 Α’/10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής
ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε
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Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4.

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται
από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων
αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από
τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)
1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
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- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας
Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,

του τομέα
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ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του
τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

44

ΑΔΑ: 605ΟΚΝ3-ΓΤ7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κωδικός
100

Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σύνολο στελεχών: 2
ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΣΗ

Παρατηρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0

1

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

2

Βαθμός πτυχίου

3

5

4

2ο πτυχίο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών

5

Διδακτορικό

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥ*

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

0 έως 5

6

Συνάφεια
κριτηρίου 3,4 ή 5

6

για πτυχίο με βαθμό από 5
έως 10

μετράει ο σημαντικότερος
τίτλος

3
max=20

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β2

1

8

C1

3

9

C2

5

7

Γνώση ξένων γλωσσών

10

Γνώση δεύτερης ξένης
γάσσας

3

11

Δεξιότητες στις ΤΠΕ

2
max=10

12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση εργασίας
0,25 μόρια ανά μήνα, μετά την συμπλήρωση 2
ετών εως 60 μήνες

Μέγιστη μοριοδότηση
60μηνες * 0,25 = 15

ΣΥΝΑΦΕΙΑ**

max=15
ΣΥΝΟΛΟ
Β

max=45

ΠΡΟΤΑΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κωδικός
100

Α/Α

Διοικητικό Προσωπικό

ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύνολο στελεχών: 2
ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΣΗ

Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων
διαχείρισης Ευρωπαϊκών πρόγραμματων
διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG
EUROPE»

5

0 έως 5

Περιγραφή και αντίληψη του Ε-Cool

5

0 έως 5

Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του
αντικειμένου

10

0 έως 10

13

14

15

Παρατηρήσεις
Συνοπτική
περιγραφή
παρουσίας και ανταπόκρισης
στις ανάγκες της θέσης
εργασίας σε συνδυασμό με
τις προσωπικές ικανότητες
του υποψηφίου και την
αυξημένη επιχειρησιακή και
διοικητική ικανότητα που
απαιτείται
Συνοπτική παρουσίαση του
αντικειμένου και διασύνδεση
του με τους τίτλους σπουδών
και
την
εμπειρία
του
υποψηφίου, με αναφορά των
πλαισίων,
στόχων
και
ιδιαίτερων καθηκόντων που
απαιτούνται,
κατά
την
αντίληψη του υποψηφίου.
Συνοπτική καταγραφή, από
τον
υποψήφιο,
των
αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων
και σημαντικών παραμέτρων,
που
επιδρούν
στην
υλοποίηση του αντικειμένου
εργασίας, σύμφωνα με την
εκτίμηση του. Ο τρόπος
συγγραφής, η παρουσίαση
της και η οργάνωση της είναι
κριτήρια για τις ικανότητες
του υποψήφιου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κωδικός
100

Α/Α

Διοικητικό Προσωπικό

ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ικανότητα στην συνεργασία – κοινωνική
πρωτοβουλία-Δεξιότητες επικοινωνίας
Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά
περιβάλλοντα

Σύνολο στελεχών: 2
ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΣΗ

5

0 έως 5

16
ΣΥΝΟΛΟ Β

max=25

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)

max=70

Παρατηρήσεις
Παρουσίαση
από
τον
υποψήφιο
τρόπων
αντιμετώπισης καταστάσεων,
που
αφορούν
τις
προηγούμενες εργασίες του ή
και
σε
υποθετικές
καταστάσεις, που ενισχύουν,
κατά την άποψη του, την
συνεργατική του δυνατότητα
και κοινωνική αντίληψηΠεριγραφή επικοινωνιακών
δυνατοτήτων,
κατά
την
αντίληψη του υποψηφίουΔεξιότητες, γνώση, εμπειρία,
ανάλυση προσωπικότητας,
πιθανές εξειδικεύσεις που θα
χρειαστούν για το αντικείμενο
της εργασίας.

α) Τίτλος σπουδών/Περιγραφή τίτλου*: Βλ. ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ Β
β) Συνάφεια**: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή συναφή θέση εργασίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
της παρούσης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την θέση με κωδικό 100, στο πλαίσιο της Πράξης«ECool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation
of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem»

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 789/04-02-2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα:
α) τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,
β) ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του
Π.Τ.Α. Αττικής να διακοπεί, αναβληθεί ή
επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο
περιεχόμενο και
γ)ότι η παρούσα πρόσκληση δεν έχει
διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται
καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Π.Τ.Α.
Αττικής να καταρτίσει Σύμβαση.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω
στο παρόν είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να
προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία,
εφόσον αυτό μου ζητηθεί από το Π.Τ.Α.
Αττικής.

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

1.
2.
3.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η αιτ..
(υπογραφή/ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Για τα Δεδομένα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ.:
Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρον.
Ταχυδρομείου
(e- mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και
την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία
υποβάλλω για την υπ. αριθ. 8403/24-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ημερομηνία: .................................
Ο/Η Δηλ.........
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ.:
Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρον.
Ταχυδρομείου
(e- mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι
όλους ανεπιφύλακτα και ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής για τυχόν απόφαση του ΠΤΑ
Αττικής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της διαδικασίας ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
Ημερομηνία: .................................
Ο/Η Δηλ.........
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