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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
για τθ ςφναψθ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ
με πζντε (5) Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ
ςτο πλαίςιο του ESTIA - Ρρόγραμμα Στζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςε διαμερίςματα ςτθν Κριτθ
(GRC01/2018/0000000149) που υλοποιεί θ Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ Συντονιςτισ Εταίροσ, ςε
ςυνεργαςία με τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ.
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ με τθν
επωνυμία
«ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΡΛΟΘΓΟΣ»
Ζχοντασ υπόψθ τθν από 29/12/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΘΓΟΣ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ.

τθσ

Ανακοινϊνει
Τθν πρόςλθψθ πζντε (5) Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Τ.Ε. ςτο Θράκλειο με ςυμβάςεισ εργαςίασ
πλιρουσ απαςχόλθςθσ οριςμζνου χρόνου μζχρι τισ 31/12/2018, για κζςεισ Κοινωνικϊν
Επιςτθμόνων και Συνοδϊν για το πρόγραμμα Στζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςτθν Κριτθ και
Φροντιςτϊν για το πιλοτικό πρόγραμμα «Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Αςυνόδευτων Ανθλίκων».

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη ζκτακτησ ανάγκησ για την ζνταξη και τη ςτζγαςη,
υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) και
χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προςταςία και Ανθρωπιςτική Βοήθεια τησ
Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ (ECHO).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά προςόντα υποψθφίων







Να κατζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ,
περιλαμβανομζνων και των πτυχίων ι διπλωμάτων του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) και των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ. Σε περίπτωςθ που οι
τίτλοι ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι να κατζχουν και πράξθ αναγνϊριςθσ από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία
των τίτλων αυτϊν ι πράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο
Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Να ζχουν χρονικι διακεςιμότθτα κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
Οι άνδρεσ, να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ μζχρι τθν θμερομθνία
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. Εξαίρεςθ: Δεν
απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται ςτθ χϊρα τουσ τζτοιο κϊλυμα.
Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ρροςόντα πρόςλθψθσ

Α.1 ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
α.α

1

ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ

Ρτυχίο ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ
(Ρ.Σ.Ε) ι ιςότιμθσ Σχολθ́σ τθσ αλλοδαπθ́σ τθσ ειδικότθτασ: Κοινωνικισ Εργαςίασ.

2

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
Κοινωνικισ Εργαςίασ.

3

Ριςτοποιθτικό καλισ γνϊςθσ Αγγλικϊν.

Α.2 ΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΙΘΥΜΘΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
α.α

ΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΙΘΥΜΘΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ

1

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι Διδακτορικό

2

Γνϊςθ επιπλζον ξζνθσ γλϊςςασ

3

Γνϊςθ Η/Υ

4

Εργαςιακι εμπειρία ςτο αντικείμενο

5

Εργαςιακι εμπειρία ςε πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και παλιννοςτοφντεσ για πάνω από 3
μινεσ

6

Εκελοντικι εργαςία ςε νομικά πρόςωπα με αντικείμενο τθ ςτιριξθ ευάλωτων ομάδων

7

Δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου

α.α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΤΘΙΑ

1

Αρικμόσ παιδιϊν

2

Διάρκεια ανεργίασ

3

Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί μονογονεϊκισ
οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ άςυλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αιτιςεισ- Διαδικαςία- Ρροκεςμία
3.1 Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ απευκφνεται και υποβάλλεται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι
ΡΛΟΗΓΟΣ (αρμόδια για παροχι πλθροφοριϊν: Σοφία Τςεντελιζρου, τθλ. 2810-792207).
Τα ζντυπα των αιτιςεων διατίκενται από τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ. Επίςθσ,
μποροφν ν’ αντλθκοφν από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ www.ploigos-ea.gr ι από τθν ιςτοςελίδα
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (ςυντονιςτισ) www.anher.gr
Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των υποψθφίων υποβάλλονται
αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν
υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ςε
κλειςτό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινϊσ, αφενόσ τα ςτοιχεία του/τθσ υποψθφίου/ασ και
αφετζρου θ ζνδειξθ:
ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΘ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ
Με Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ
και θ διεφκυνςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, όπωσ παρακάτω:
Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ
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71 303 Θράκλειο
3.2 Αν δεν προςκομιςθοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιοσ τίθεται εκτόσ
διαδικαςίασ και η αίτηςή του απορρίπτεται.
Αντικατάςταςη τησ Αίτηςησ – Υπεφθυνησ δήλωςησ ή διόρθωςη αυτήσ ή ςυμπλήρωςη τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των
αιτήςεων.
Θ ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι αποκλειςτικά του
υποψθφίου.
Πταν θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ διλωςθσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ δεν παρζχει οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ για τον
τρόπο ςυμπλιρωςισ τθσ και τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων
που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ θ Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ να είναι υπογεγραμμζνθ και να
ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι επιςυνάπτει. Δθλαδι, ο
υπάλλθλοσ απλϊσ διαπιςτϊνει αν επιςυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ωσ επιςυναπτόμενα ςτθν
Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιολογθτικά, χωρίσ να ελζγχει το κφροσ και το περιεχόμενο τουσ.
Οι ίδιεσ παραπάνω ενζργειεσ πρζπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο παραλαβισ των
αιτιςεων και ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλονται ταχυδρομικϊσ.
Το αποτζλεςμα του ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με ευκρινζσ το
ονοματεπϊνυμό του.
3.3 Η προκεςμία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν λιγει ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, δθλαδι τθ
Δευτζρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ϊρα 2:00 μ.μ.
Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται αποδεκτι θ κατάκεςθ
αιτιςεων από υποψθφίουσ.
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο φάκελοσ κα πρζπει να
φτάςει ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ μζχρι τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία
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και ϊρα (22/1/2018 και ϊρα 2:00 μ.μ.), θ οποία προκφπτει από το πρωτόκολλο που τθρείται
ςτθν εταιρεία. Θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν
κακυςτζρθςθ από οποιαδιποτε αιτία ςτθν άφιξθ των φακζλων, που αποςτζλλονται με τον ωσ
άνω τρόπο. Φάκελοι που φκάνουν ςτθν εταιρεία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα
είναι εκπρόκεςμοι και επιςτρζφονται ςτουσ υποψθφίουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:

Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά:
 Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/-α κα δθλϊνει τθν πρόκεςι
του/τθσ για ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Βλ.
ςυνθμμζνθ Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ )
 Φωτοαντίγραφο: των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου
(δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των
δφο όψεων τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου
υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων.
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
 Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν όπου αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ αυτοφ. Σε κάκε
περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό
απαιτείται και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό με δφο
δεκαδικά ψθφία.
 Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
 Φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ καλισ γνϊςθσ Αγγλικϊν
Ρρόςκετα Δικαιολογθτικά:
 Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ.
 Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν επιπλζον ξζνθσ γλϊςςασ.
 Φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ Η/Υ.
 Βεβαίωςθ από τον αςφαλιςτικό φορζα για το διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ και
Φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ
 Βεβαίωςθ από το νομικό πρόςωπο με περιγραφι του αντικειμζνου τθσ εκελοντικισ
εργαςίασ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ: 3 μινεσ.
 Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
 Φωτοτυπία διπλϊματοσ οδιγθςθσ αυτοκινιτου
 Οποιοδιποτε ζγγραφο πιςτοποιεί τθν ζνταξθ του υποψθφίου ςτισ ευπακείσ ομάδεσ:
Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί μονογονεϊκισ
οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ άςυλο
 Κάρτα ανεργίασ

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ από τα «Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά» ο
υποψιφιοσ τίκεται εκτόσ διαδικαςίασ και θ αίτθςι του απορρίπτεται. Η υποβολι πρόςκετων
δικαιολογθτικϊν δεν είναι υποχρεωτικι, όμωσ ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται εφόςον διακζτει
πρόςκετα προςόντα ι πλθροί ζνα ι οριςμζνα από τα ςυγκεκριμζνα κοινωνικά κριτιρια.

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
i.

Οι κάτοχοι τίτλων ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίηουν: Για τίτλουσ
Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ι
το Ι.Τ.Ε ι Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
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ii.

iii.

iv.

Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ), για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του
τίτλου ι Ρράξθ Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ
Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ςτθν περίπτωςθ
αυτι οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ προκιρυξθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν ςτα νομοκετικϊσ
ρυκμιηόμενα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του "Σ.Α.Ε.Ι.", ςφμφωνα με τα άρκρα 10 παρ. 2
ζωσ 12 και 11 του Ρ.Δ. 165/2000 (άρκρο 8 οδθγίασ 89/48 του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.).Η ωσ
άνω Ρράξθ ι Ριςτοποιθτικό να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων. Σε περίπτωςθ που, από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό
αναγνϊριςθσ, δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το
Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό
αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ: Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικά για τθν
παροφςα πρόςκλθςθ) και τα επίπεδα αυτισ, είτε απαιτείται ωσ προςόν πρόςλθψθσ είτε
λαμβάνεται υπόψθ ωσ βακμολογοφμενο κριτιριο κατάταξθσ αποδεικνφεται ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΟΡΟΙ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ: H γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ, αποδεικνφεται
ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Δθμόςια ζγγραφα τθσ θμεδαπισ υποβάλλονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του
πρωτοτφπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτιρια και βακμολόγθςι τουσ
Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:

Α/Α

Κριτιρια

1

Βακμόσ πτυχίου

2

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι Διδακτορικό

3

Γνϊςθ επιπλζον ξζνθσ γλϊςςασ

4

Γνϊςθ Η/Υ

5

Εργαςιακι εμπειρία ςτο αντικείμενο

6

Εργαςιακι εμπειρία ςε πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και παλιννοςτοφντεσ για πάνω από 3
μινεσ

7

Εκελοντικι εργαςία ςε νομικά πρόςωπα με αντικείμενο τθ ςτιριξθ ευάλωτων ομάδων

8

Δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου

9

Οικογενειακι κατάςταςθ

10

Διάρκεια ανεργίασ

11

Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ
άςυλο
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ1
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία κα
ειςθγθκεί ανάλογα ςτο Δ.Σ. τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, ςφμφωνα με τον
ακόλουκο τρόπο:
 Τα «Τυπικά Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off).
 Θ’ ακολουκιςει αξιολόγθςθ των πρόςκετων επικυμθτϊν προςόντων και των
κοινωνικϊν κριτθρίων και κα ςυνταχκεί πίνακασ βακμολογικισ κατάταξθσ.
 Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Επιλογισ κα καλζςει για προςωπικι ςυνζντευξθ όλουσ τουσ
υποψιφιουσ που πλθροφν τα τυπικά προςόντα.
 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ όπωσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα και ςυγκεκριμζνα:
Α/Α

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Δικαιολογθτικά/
Ρροχποκζςεισ

Τρόποσ βακμολόγθςθσ

Ανϊτερθ
Βακμολογία

1
2

Βακμόσ πτυχίου
Μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ

Αντίγραφο πτυχίου
Αντίγραφο τίτλου
ςπουδϊν ι βεβαίωςθ
ςπουδϊν

15
8

3

Γνϊςθ επιπλζον ξζνθσ
γλϊςςασ

Αντίγραφο τίτλου
ςπουδϊν

(3*βακμόσ πτυχίου)-15
Διδακτορικό: 8
Σπουδζσ Διδακτορικοφ: 7
Μεταπτυχιακό: 6
Σπουδζσ Μεταπτυχιακοφ
τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ:
5
Φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν

4

Γνϊςθ Η/Υ

Αντίγραφο
πιςτοποιθτικοφ

Φπαρξθ πιςτοποιθτικοφ

4

5

Εργαςιακι εμπειρία ςτο
αντικείμενο

2 μονάδεσ για κάκε μινα
προχπθρεςίασ με
μζγιςτο το 24

24

6

Εργαςιακι εμπειρία ςε
πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ
και παλιννοςτοφντεσ
για πάνω από 3 μινεσ

Βεβαίωςθ
προχπθρεςίασ από τον
εργοδότθ ι από τον
αςφαλιςτικό φορζα
που να προκφπτει ο
χρόνοσ και το
αντικείμενο
απαςχόλθςθσ.
Βεβαίωςθ πρακτικισ
άςκθςθσ ςε ευπακείσ
ομάδεσ πλθκυςμοφ.
Βεβαίωςθ
προχπθρεςίασ από τον
εργοδότθ ι από τον
αςφαλιςτικό φορζα
που να προκφπτει ο
χρόνοσ και το
αντικείμενο
απαςχόλθςθσ

2 μονάδεσ για κάκε μινα
προχπθρεςίασ με
μζγιςτο το 10

10

1

4

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας πρόσκλησης.
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7

Εκελοντικι εργαςία ςε
νομικά πρόςωπα με
αντικείμενο τθ ςτιριξθ
ευάλωτων ομάδων

8

Δίπλωμα οδιγθςθσ
αυτοκινιτου

9

Οικογενειακι
κατάςταςθ (1*)

Βεβαίωςθ από το
νομικό πρόςωπο με
περιγραφι του
αντικειμζνου τθσ
εκελοντικισ εργαςίασ.
Ελάχιςτοσ χρόνοσ
παροχισ εκελοντικισ
εργαςίασ: 3 μινεσ.
Φωτοτυπία
διπλϊματοσ

Αποδεδειγμζνθ
εκελοντικι εργαςία άνω
των 3 μθνϊν

5

Φπαρξθ διπλϊματοσ

5

Ριςτοποιθτικό
οικογενειακισ
κατάςταςθσ

Υποομάδα 1
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 4+
ανιλικα παιδιά: 4

4

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 3
ανιλικα παιδιά: 3
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 2
ανιλικα παιδιά: 2
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 1
ανιλικο παιδί:1
Υποομάδα 2
Τζκνο πολφτεκνθσ
οικογζνειασ: 2
Τζκνο τρίτεκνθσ
οικογζνειασ: 1
1 μονάδα για κάκε μινα
ανεργίασ με μζγιςτο το 6
3 μόρια για τουσ
υποψιφιουσ που
εντάςςονται ςε μια από
τισ ςυγκεκριμζνεσ
ευάλωτεσ ομάδεσ. Αν
εντάςςεται ςε
περιςςότερεσ από μια
ομάδεσ, δεν
βακμολογείται με
επιπλζον μόρια.

10

Διάρκεια ανεργίασ

Κάρτα ανεργίασ

11

Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι
άνω των 50 ετϊν ι
μακροχρόνια άνεργοι,
αρχθγοί μονογονεϊκισ
οικογζνειασ,
μετανάςτεσ,
πρόςφυγεσ,
παλιννοςτοφντεσ,
αιτοφντεσ άςυλο

Οποιοδιποτε δθμόςιο
ζγγραφο επιβεβαιϊνει
τθν ζνταξθ του
υποψθφίου ςε μια από
τισ ςυγκεκριμζνεσ
ευπακείσ ομάδεσ

12

Ρροςωπικι ςυνζντευξθ

Συνζντευξθ

6
3

12

Άκροιςμα

100

(1*)Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οι υποψιφιοι δεν μποροφν να μοριοδοτθκοφν και για τισ δφο
υποομάδεσ. Θα βακμολογθκεί θ υποομάδα που αντλεί τον μεγαλφτερο βακμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κατάρτιςθ πινάκων- Ενςτάςεισ
Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων διαμορφϊνονται και μετά τθν προςωπικι
ςυνζντευξθ και ςυντάςςονται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςτεί με τθν από 29/12/2017
ομόφωνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, θ
οποία είναι αρμόδια και για τθν τιρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ πρόςκλθςθσ.
Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ και
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου αντίςτοιχα, χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων,
ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ Αίτθςθσ- Υπεφκυνθσ
διλωςθσ.
Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3)
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ, οι πίνακεσ
κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΡΛΟΗΓΟΥ.

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι/και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ, τθλ.: 2810792207, e-mail: info@ploigosea.gr, stsentelierou@ploigos-ea.gr , Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00.

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΡΛΟΘΓΟΣ
Ο πρόεδροσ

Ηαχαρίασ οδιτάκθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με
βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ
προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ.
185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006
«Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Αϋ)», ωσ εξισ:
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν. 2740/1999, όπωσ
αντικαταςτάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ι
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη
νομική τουσ μορφή, εφόςον είναι πιςτοποιημζνοι ή αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ
οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνϊςησ τησ αγγλικήσ
γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνϊριςησ ςτην
οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ τησ χϊρασ ςτην
Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι
δεν ζχουν ωσ μητρική γλϊςςα την Αγγλική, είναι αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χϊρασ
ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςησ τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα
νοείται η χϊρα ςτην οποία η μητρική ή επίςημη γλϊςςα είναι η Αγγλική
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ
φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ
γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia
με βακμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου
MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ι PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι 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 ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
“Distinction” ι “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level
C2) (μζχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
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• 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.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia
με βακμολογία από 7 ζωσ 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι 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
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ-USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2
Certificate in ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
«Distinction” ι “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level
C1) ) (μζχρι
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.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia
με βακμολογία από 5,5 ζωσ 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου
MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ι 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) COMMUNICATORκαι CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ
γνϊςθσ).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780
του\ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1
Certificate in ESOL International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
“Distinction” ι “Credit.
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
level B2) ) (μζχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 80 ζωσ 90 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 157 ζωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ
γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:
(i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι
ι
(ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ
υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι
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αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ
εξισ:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. - ΟPTION LETTRES ι DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του
διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ - Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν. 149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ - Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certifi cat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ - Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν,
απαιτείται βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για
το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ.
Γ) ΓΕΜΑΝΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ
εξισ:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifi kat C2: Gro.es Deutsches Sprachdiplom (Ενότθτεσ: Lesen, Horen, Schreiben,
Sprechen)
του Ινςτιτοφτου Goethe.
• Ριςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ρανεπιςτθμίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31.12.2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου
και του Ινςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31.12.2011)
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• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31.12.2011)
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότθτεσ: Lesen, Horen, Schreiben,
Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτοφτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι 2007) του Ινςτιτοφτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτοφτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μζχρι 31.12.2014). Από
1.1.2015
OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοφτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινςτιτοφτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μζχρι 31.12/2014). Από
1.1.2015
OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT Β2.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ
εξισ:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακθνϊν)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ι DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Ρανεπιςτθμίου τθσ
Ρεροφντηια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ι P.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003)
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακινασ ζωσ τον Ιοφνιο
2014)
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Ρανεπιςτθμίου τθσ
Ρεροφντηια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 2003).
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
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του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Ρανεπιςτθμίου τθσ
Ρεροφντηια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.
• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003).
Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν,
απαιτείται βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα (Ιταλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για
το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ.
Ε) ΙΣΡΑΝΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Ιςπανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ
εξισ:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ. 19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μζχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μζχρι το 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του
Υπουργείου Ραιδείασ,
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Ραιδείασ,
Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ)
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του
Υπουργείου Ραιδείασ,
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ.19
του άρκρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μζχρι το 2002) (από το
Ινςτιτοφτο
Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μζχρι το 2008),
(από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ
Ιςπανίασ)
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του
Υπουργείου Ραιδείασ,
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Ιςπανίασ)
ΣΤ) ΑΑΒΙΚΑ
Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςτα επίπεδα γνϊςεων: Β1, Β2, C1 και C2 (ςφμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο) του Εκνικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ναμπλοφσ ι του Μορφωτικοφ Κζντρου τθσ
Αιγυπτιακισ Ρρεςβείασ.
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Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Επίςθσ:
α) Θ άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ:
(i) Με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και
Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ,
(ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε
αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ,
(iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2,
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον
ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι.
β) Θ πολφ καλι γνϊςθ ι θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με κρατικό
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 και Β2 αντίςτοιχα, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ.186 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του
άρκρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Αϋ). Θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και
με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ.
Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και
από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία
χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του
Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ
χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ μόνο
μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ.
Σθμείωςθ:
α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι
ςπουδϊν ζχουν
αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα.
β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου
αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (π.δ.
347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επίςθμθ
μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ
γλϊςςασ) κακϊσ και ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει
επικυρωκεί από δικθγόρο.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β
ΓΝΩΣΘ XΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ
Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων
και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ:
1 Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Ραρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΡΡΕΡ, με
ςχετικζσ πράξεισ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ, με τθν
επιφφλαξθ των αρ. 28 και 40 τθσ με αρικμό 121929/Θ/31.7.2014 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
(Φ.Ε.Κ. 2123/Βϋ/1.8.2014).
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικμ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ
του ΕΟΡΡΕΡ) ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ
του ΕΟΡΡΕΡ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ Α.Ε)
(22.2.2006),
γ) Infotest (ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΥΩΡΑΙΚΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ρ.Ε.) (5.4.2006)
ςτ) ACTA Α.Ε. (ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)
η) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ (18.12.2007) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ
(Με τθν αρικμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS
TRAINING ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟΣΕΤ-INFOCERT ΕΡΕ (ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με τθν αρικμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί
μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS
CERT ΕΡΕ)
κ) DIPLOMA (ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT (ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.1.2015)
Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ:
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profi le Certificate
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
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
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Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι 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.
Certifi ed Computer User (CCU)
η) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤINFOCERT ΕΡΕ Basic Skills ι Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Basic ι
Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Integration Skills ι Infocert Integration Skills
(25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Infocert Unities
κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν γνωςτικϊν
αντικειμζνων:
α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από
τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει
αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ
αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον, είναι υπό πρόςλθψθ πρζπει να προςκομίςει το
πιςτοποιθτικό ςτο φορζα που διορίηεται.
Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται
δεκτά.
Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω
φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με τθν εξισ
ονομαςία:
α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global
Educational Services).
γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων
Χειριςμοφ Η/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου
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ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο
Οργανιςμόσ.
«Η ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδόκθκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείσ
πιςτοποιθμζνουσ από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ και
από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Ρ.Ρ. και τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά τθν
θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ είναι αόριςτθσ διάρκειασ. (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014
(Φ.Ε.Κ. 189 Αϋ/10.9.2014) όπου αναφζρεται ότι προςτίκεται παρ. 5 ςτο άρ. 38 του ν. 4186/2013).
2 Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω.
3 Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ
εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν
παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι
γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί
ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ)
Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται
ακροιςτικά.
Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων
τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι
μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του
τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Υ.
Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία
για τθν οποία υποβάλλει Αίτθςθ- Υπεφκυνθ διλωςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ
προχποκζςεισ εγκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ
προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται
για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Η/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ
κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ.
4 Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ που χορθγοφνται
από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΓΝΩΣΘΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ (όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19
του π.δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει)
1. ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
- Ρλθροφορικισ
- Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν
- Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν
- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ
- Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
- Μθχανικοφ Η/Υ και Ρλθροφορικισ
- Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν
- Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν
- Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων
- Μθχανικϊν Η/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων
- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν
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- Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν
- Ηλεκτρονικισ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν
- Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι
- Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν
- Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Η/Υ
- Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.)
- Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων
- Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ - Κατεφκυνςθ Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.)
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
- Ρλθροφορικισ
- Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων
- Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν
- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων
- Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ
- Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
- Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ
- Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
- Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ
- Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.)
- Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
- Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία
- Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ,
ι
- Ρτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου:
i) Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ - Δικτφων Η/Υ,
ii) Ειδικότθτασ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν
Συςτθμάτων και Δικτφων του Ηλεκτρονικοφ Τομζα,
- Απολυτιριοσ τίτλοσ:
i) κλάδου Ρλθροφορικισ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου,
ii) τμιματοσ Ρρογραμματιςτϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι
iii) ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν Η/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ.
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ
Σφςτθμα επιλογισ προςωπικοφ:
Η διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ κα ολοκλθρωκεί ςτα παρακάτω ςτάδια:
1ο Στάδιο: Ανάρτθςθ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 15 (θμερολογιακζσ) θμζρεσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ και τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου.
2ο Στάδιο: Συγκζντρωςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ φακζλων.
3ο Στάδιο: Αξιολόγθςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Σ’ αυτό το ςτάδιο κα γίνει διαχωριςμόσ των
υποψθφίων που πλθροφν τα τυπικά προςόντα και εκείνων που δεν τα πλθροφν (απορριπτζοι).
Πςοι πλθροφν τα τυπικά προςόντα κα βακμολογθκοφν για τα πρόςκετα επικυμθτά και κα
ςυμπλθρωκεί πίνακασ με τθ βακμολογικι κατάταξθ.
4ο Στάδιο: Οι υποψιφιοι κα οδθγθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν τριμελι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ κα γίνει ενθμζρωςθ των υποψθφίων για τα κακικοντα
τθσ κζςθσ. Σκοπόσ του ςταδίου τθσ ςυνζντευξθσ είναι να αξιολογθκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά του
υποψθφίου και να ςυμπλθρωκεί το βακμολόγιο με τθ βακμολογία των μελϊν τθσ επιτροπισ.
5ο Στάδιο: Με τον υπολογιςμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτιρια και τθν προςωπικι
ςυνζντευξθ, κα προκφψουν οι προςωρινοί πίνακεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ, οι οποίοι κα
αναρτθκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των
υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ
αίτθςθσ.
Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3)
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ.
Η αξιολόγθςθ των ενςτάςεων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων.
6ο Στάδιο: Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ, οι
πίνακεσ κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του
ΡΛΟΗΓΟΥ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ αλλά δεν κα
προςλθφκοφν, κα ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ πίνακεσ επιλαχόντων. Σε περίπτωςθ αφξθςθσ των
κζςεων μζςα ςτο 2018, θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ κα προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ
επιπλζον προςωπικοφ από τθ λίςτα επιλαχόντων.

7ο Στάδιο: Επιλογι νζου προςωπικοφ. Ενθμζρωςθ όλων των υποψθφίων για τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ.
Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων ι δεν καλφπτουν τισ
προδιαγραφζσ τθσ επιτροπισ δφναται να επαναλθφκεί θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ.

#WithRefugees
#ESTIA

