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ΘΔΜΑ:

«Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε

ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε
Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΩ ηνπ Ψ.Ν.Α. κε εθπαηδεπηηθνύο»

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ Ν.1566/1985 «Γομή και λειηοςπγία ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 167 Α΄/1985), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2525/1997 «Δνιαίο Λύκειο, ππόζβαζη ηων αποθοίηων ηος
ζηην Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη, αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και άλλερ
διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 188 Α΄/1997), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
γ) ηνπ Ν. 2690/1999 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 45 Α΄/1999), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
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δ) ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Δκπαίδεςζη ηων αηόμων με ειδικέρ
εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 78 Α΄/2000), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
ε) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3475/2006 «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ δεςηεποβάθμιαρ
επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 146 Α΄/2006), φπσο ζήκεξα
ηζρχεη,
ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική
ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών
οπγάνων ζηο διαδίκηςο ‘Ππόγπαμμα Γιαύγεια’ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ.112
Α΄/2010), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
δ) Σεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3879/2010 (Φ.Δ.Κ. 163/Α/2010) «Ανάπηςξη ηηρ
Γιά Βίος Μάθηζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 26 ηνπ
Ν.4368/2016 «Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος κςβεπνηηικού έπγος και άλλερ διαηάξειρ
(Φ.Δ.Κ. 21 Α΄/2016),
ε) ησλ άξζξσλ 51 θαη 100 ηνπ Ν. 4139/2013 «Νόμορ πεπί εξαπηηζιογόνων οςζιών και
άλλερ διαηάξειρ (Φ.Δ.Κ. 74 Α΄/2013)», φπσο ζήκεξα ηζρχoπλ,
ζ) ηεο πεξ. ηβ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4270/2014 «Απσέρ δημοζιοοικονομικήρ
διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό
και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
η) ηνπ Ν. 4354/2015 «Γιασείπιζη ηων μη εξςπηπεηούμενων δανείων, μιζθολογικέρ
πςθμίζειρ

και

άλλερ

επείγοςζερ

διαηάξειρ

εθαπμογήρ

ηηρ

ζςμθωνίαρ

ηων

δημοζιονομικών ζηόσων και διαπθπωηικών μεηαππςθμίζεων» (Φ.Δ.Κ. 176 Α΄/2015),
φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
ηα) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4368/2016 «Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος κςβεπνηηικού
έπγος και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 21Α΄/2016), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ λ.
4485/2017 ( Φ.Δ.Κ.114 Α‟/2017),
ηβ) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4521/2018 «Ίδπςζη Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ και
άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 38 Α/2018 – Γηνξζ. θαικ. ζην Φ.Δ.Κ.-45 Β/2018),
2.-Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016),
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 18/2018 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ
και Θπηζκεςμάηων» (Φ.Δ.Κ. 31 Α΄/2018), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
2

ΑΔΑ: Ψ4ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΥΩ7

4.- Σελ ππ. αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 Τ.Α. κε ηίηιν «Καθοπιζμόρ
ηων ειδικόηεπων καθηκόνηων και απμοδιοηήηων ηων πποϊζηαμένων ηων πεπιθεπειακών
ςπηπεζιών ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ηων διεςθςνηών και
ςποδιεςθςνηών ηων ζσολικών μονάδων και ΣΔΚ και ηων ζςλλόγων διδαζκόνηων»
(Φ.Δ.Κ. 1340 Β΄/2002), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
5.- Σελ ππ. αξηζκ. 166082/Γ2/2016 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ΄Δξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν «Έγκπιζη λειηοςπγίαρ Σσολικών
Τμημάηων Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ πος λειηοςπγούν ζηη Μονάδα Απεξάπηηζηρ ηος
‘18 ΑΝΨ’ ηος Χ.Ν.Α» (Φ.Δ.Κ. 3375 Β΄/2016), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ.‟
αξηζκ.158339/Γ2/2017 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Οηθνλνκηθψλ,

Τγείαο

κε

ηίηιν

«Έγκπιζη

λειηοςπγίαρ

Σσολικών

Τμημάηων

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ πος λειηοςπγούν ζηη Μονάδα Απεξάπηηζηρ ηος «18
ΑΝΨ» ηος Χ.Ν.Α.» (Φ.Δ.Κ. 3390 Β΄ /2017),
6.- Σελ ππ‟ αξηζκ. 176667/ΓΓ4/2016 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Οπγάνωζη και λειηοςπγία Τμημάηων Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ζηη Μονάδα Απεξάπηηζηρ 18 ΑΝΨ» (Φ.Δ.Κ. 3412Β΄/2016), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί

κε ηελ ππ‟αξηζκ.181896/ΓΓ4/2017 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν: «Οπγάνωζη και λειηοςπγία Τμημάηων
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηη Μονάδα Απεξάπηηζηρ 18 ΑΝΨ» (Φ.Δ.Κ. 3812
B΄/2017),
7.- Σελ ππ. αξηζκ. 72323/Γ2/2020 Τ.Α. ηεο Τθππνπξγνχ

Παηδείαο θαη

Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Ψπολόγιο Ππόγπαμμα ηων μαθημάηων ηων Α΄, Β΄, Γ΄
ηάξεων ηος Δζπεπινού Γςμναζίος» (Φ.Δ.Κ. 2265 Β΄/2020),
8.- Σελ ππ. αξηζκ. 74182/Γ2/2020 Τ.Α. ηεο Τθππνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Χξνιφγην Πξφγξακκα ησλ Μαζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ (Φ.Δ.Κ. 2338 Β΄/16-6- 2020),
9.- Σελ ππ‟ αξηζκ. 85980/Γ2/3-7-2020 Τ.Α. ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Αναθέζειρ μαθημάηων Γςμναζίος και Γενικού Λςκείος»
(Φ.Δ.Κ. 2737 Β΄/2020), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 97911/Γ2/3-8-2020 (Φ.Δ.Κ.
3215/ Β΄/2020),
10.– Σελ ππ‟ αξηζκ. 72322/Γ2/ Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1640 Β΄/2016) ηεο Τθππνπξγνχ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Ψπολόγιο Ππόγπαμμα ηων μαθημάηων ηων Α΄
Β΄ Γ΄ ηάξεων ηος ημεπήζιος Γςμναζίος» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ.
121072/Γ2/2016 ( Φ.Δ.Κ. 2265 Β΄/12-6-2020).
3
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11.- Σελ ππ‟ αξηζκ. Φ.351.1/11/48020/Δ3/2019 (ΑΓΑ: ΧΧΣΗ4653Π-ΒΓ3)
Τ.Α. Απφθαζε κε ζέκα: «Τοποθέηηζη Πεπιθεπειακών Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ»,
12.- Σν ππ‟ αξηζκ. 14965/31-5-2021 έγγξαθν ηεο Γηνηθήηξηαο Φ.Ν.Α κε ζέκα:
«Πποκήπςξη Θέζεων Δκπαιδεςηικού πποζωπικού για ηιρ ανάγκερ ηων Σσολικών
ημημάηων ηηρ Γ/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηο Σσολείο ηηρ Μονάδαρ Απεξάπηηζηρ 18 Άνω
ΧΝΑ, για ηο ζσολικό έηορ 2021-2022»,
13.-Σνπο
πξνηεξαηφηεηαο,

πξνζσξηλνχο
ησλ

αμηνινγηθνχο

ππνςεθίσλ

πίλαθεο

εθπαηδεπηηθψλ

θαηάηαμεο,
Γεπηεξνβάζκηαο

κε

ζεηξά
Γεληθήο

Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 2ΓΔ/2019 Πξνθήξπμε ηνπ ΑΔΠ (νη νπνίνη
έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο νπ ΑΔΠ
θαη θνηλνπνηήζεθαλ αξκνδίσο ζην Τ.ΠΑΙ.Θ.),
14. - Σελ ππ‟ αξηζκ. 108072/Γ2/21-8-2020 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Σςγκπόηηζη Δπιηποπήρ για ηην εποπηεία λειηοςπγίαρ
ημημάηων Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ «ΣΦΟΛΔΙΟ 18 ΑΝΨ»,

ΚΑΛΟΤΜΔ
Σνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ:
ΠΔ 02, ΠΔ03, ΠΔ 04.01, ΠΔ 04.02, ΠΔ 04.04, ΠΔ 05, ΠΔ 78 πνπ έρνπλ ζσξεπηηθψο
α) ηα ηππηθά πξνζόληα θαηά θιάδν εθπαίδεπζεο θαη β) ηα πξόζζεηα πξνζόληα,
Ι- ηεο ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο πξψελ εμαξηεκέλσλ
αηφκσλ θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εμάξηεζεο θαη ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο
επαλέληαμεο πξψελ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ (δελ κνξηνδνηνχληαη εκεξίδεο, δηεκεξίδεο,
ζπλέδξηα θ.ιπ.) θαη ii) ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηα ηκήκαηα δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο 18 ΑΝΧ ή ζηελ εθπαίδεπζε πξψελ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ (ζηε
δηδαθηηθή εκπεηξία δελ πξνζκεηξάηαη ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο, ή απφζπαζεο ζε ζέζε κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Δμαηξνχληαη φζνη εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4186/2013).
θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία I) κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ
ηξηεηή απόζπαζε,
νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2021-2022, 20222023, 2023-2024 ζηα παξαθάησ ηκήκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν
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ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Φ.Ν.Α (Μαπξνκηράιε 122 θαη Αξηαλίηνπ,
Δμάξρεηα):
- Β΄ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ
- Γ΄ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ,
- Α΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Β΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Γ΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ
Ή ζε κηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο, :
ΙΙ- i) κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ ή αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ πιήξνπο
σξαξίνπ πνπ δελ ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό σξάξην δηδαζθαιίαο θαη
ππεξεηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
σξαξίνπ απηνύ,
ii) κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ ππεξσξηαθή
απαζρόιεζε θαη
iii) ππνςεθίσλ αλαπιεξσηώλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνζσξηλνχο αμηνινγηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο,

ησλ

ππνςεθίσλ

εθπαηδεπηηθψλ

Γεπηεξνβάζκηαο

Γεληθήο

Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 2ΓΔ/2019 Πξνθήξπμε ηνπ ΑΔΠ (νη νπνίνη
έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ ΑΔΠ
θαη θνηλνπνηήζεθαλ αξκνδίσο ζην Τ.ΠΑΙ.Θ.),
νη νπνίνη

ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 ζηα

παξαθάησ ηκήκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο Μνλάδαο
Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Φ.Ν.Α:
- Β΄ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ
- Γ΄ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ,
- Α΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Β΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Γ΄ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ,
- Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ
λα

ππνβάινπλ

ειεθηξνληθά

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

ηεο

ΠΓΔ

(mail@attik.pde.sch.gr) ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία απηήο (νδφο Σζφρα,
αξ.

15-17

Αζήλα

Σ.Κ.

11521),

από
5

Παξαζθεπή
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έσο θαη Σεηάξηε 30 Ινπλίνπ 2021 θαη ώξα 15.00 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία),
ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε ηε αίηεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα σο
Παξάξηεκα Ι, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ηνπο
ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πηπρίνπ ηνπο, πνπ
απνηειεί πξνζφλ δηνξηζκνχ, θαη απφ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ
ηνπο πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά. Πξνο απόδεημε ηεο πξνϋπεξεζίαο απαηηείηαη ε
θαηάζεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Τπεξεζηαθώλ Μεηαβνιώλ (γηα
ηνπο κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνύο) θαη πξόζθαησλ βεβαηώζεσλ από ηηο νηθείεο
Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο (αλαπιεξσηέο ή σξνκηζζίνπο).
Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ, είλαη
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο κε αξηζκ. 176667/ΓΓ4/2016 Τ.Α. ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Φ.Δ.Κ. 3412 Β/2016), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 181896/ΓΓ4/2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Φ.Δ.Κ. 3812 Β/2017), ηα νπνία απνηππψλνληαη ζην
Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. Γηα ηνπο ηίηινπο Γισζζνκάζεηαο θαη ηνλ ηξφπν
απφδεημεο νξάηε Παξάξηεκα ΙV θαη γηα ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απαηηείηαη
Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. πηζηνπνίεζε 1 ή πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ
ηνπ ΤΠΠΔΘ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο Πξνθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα Σκήκαηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Μνλάδα
Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΧ ηνπ Φ.Ν.Α. κπνξεί λα ζηειερψλνληαη θαηά ηελ αθφινπζε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: α) απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηξηεηή απφζπαζε, β) απφ
κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνχο ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πιήξνπο σξαξίνπ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην
ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ, γ)
απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξέρνπλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη δ) απφ
αλαπιεξσηέο θαη σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηεπθξηλίδεηαη

φηη α) Η ηξηεηήο

απφζπαζε δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απφζπαζε κπνξεί λα παχεη
νπνηεδήπνηε πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ
ππεξεζία ή κε αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, β) Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο δηαηίζεληαη νη
κφληκνη θαη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πιήξνπο σξαξίνπ πνπ επηιέγνληαη γηα λα
δηδάμνπλ πξνο ζπκπιήξσζε σξαξίνπ. γ) Η αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο
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ζηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηιέγνληαη γηα λα δηδάμνπλ ζηα ηκήκαηα
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ εγθεθξηκέλσλ
Οξγαληζκψλ Θεξαπείαο ηνπ λ. 4139/2013 (Α΄ 74), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ππνςεθίσλ κε ηα ππφ (β) πξφζζεηα πξνζφληα ηα
ηκήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 18 ΑΝΧ ζηειερψλνληαη «επηθνπξηθψο» απφ
ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
κε αξηζκ. 176667/ΓΓ4/2016 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ (Φ.Δ.Κ. 3412 Β/2016), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκ.
181896/ΓΓ4/2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
(Φ.Δ.Κ. 3812 Β/2017), ηα νπνία απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο.
Η πεληακειήο επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4368/2016, ζα
δηελεξγήζεη ηε ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα επηιέμεη ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
αμηνινγηθφο πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαη αηηηνινγεκέλε γηα ηελ επηινγή θξίζε. Δλ
ζπλερεία, ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ζα θπξψζεη ην ζρεηηθφ αμηνινγηθφ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ.
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο:
- Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.
ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο
Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.).
-Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα, ζα πξέπεη λα έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν
φξγαλν θαη λα ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηε κεηάθξαζε (νξάηε ζρεηηθά Παξάξηεκα
ΙΙΙ).
- Η επζχλε ηεο ζσζηήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ
ππνςεθίνπ.

Αλππφγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο. Σα θαηαηεζεηκέλα

δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα.
- Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δελ γίλνληαη δεθηά α)
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη β) νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αίηεζε.
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- Οη αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ θάζε ζηάδην ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο
(π.ρ. γλσζηνπνίεζε πηλάθσλ, ρξνλνδηάγξακκα ζπλεληεύμεσλ θ.ιπ) ζα γίλεηαη
απνθιεηζηηθώο

κέζσ

ηεο

ηζηνζειίδαο

ηεο

Πεξηθεξεηαθήο

Γηεύζπλζεο

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. πλεπώο νη
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηελ ηζηνζειίδα pdeattikis.gr.
- εβόκελνη ηε λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, νη ππνςήθηνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο, ζην
κέηξν ηνπ αλαγθαίνπ,

ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ινηπνύο ζπλππνςήθηνπο

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα εθ ηνπ λόκνπ δηθαηώκαηά ηνπο.
Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ

Γξ. Γεώξγηνο Κόζπβαο
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Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε:
1.- Τ.ΠΑΙ.Θ., Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Γηεχζπλζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Σκήκα Α΄.
2.- Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.
3.- Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4.- Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο, Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΧ, Σκήκαηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, «ΥΟΛΔΙΟ 18 ΑΝΧ»
πλεκκέλα:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:
Έληππν αίηεζεο ππνςεθίνπ γηα δηδαζθαιία.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:
Κξηηήξηα επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Σίηινη γισζζνκάζεηαο- ηξφπνο απφδεημεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ – ηξφπνο απφδεημεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.
(η αίτηση επζχει θζση Τπεφθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)
Προσ την Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Αττικήσ
ΟΝΟΜΑ …………………………………………

ΕΠΩΝΤΜΟ ……………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ……………………………

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ………………………………….

ΑΔΣ ………………………………………………

Α.Μ.…………( για μόνιμους εκπαιδευτικοφς)

Α.Φ.Μ. ………………………………………

ΔΟΤ …………………………………………………………

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ …………………………

ΠΟΛΗ……………………………..Σ.Κ. ……………………

ΣΗΛΕΦΩΝΑ …………………………………………

(ΚΙΝΗΣΟ) …………………………………………………..

email …………………………………………………………..
ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ: …………………………………………………………………………………………………
ΚΛΑΔΟ: …………………………………………...

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ………………………………………………

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ:……………………………………………………………………………….
ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΦΟΡΕΑ ΤΠΗΡΕΣΗΗ: ……………………………………………………………………….

ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΗΚΩ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ:

1. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΝ ΣΡΙΕΣΗ ΑΠΟΠΑΗ

□

2. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ

□

3. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΝ ΝΑ
ΑΠΑΧΟΛΗΗ

□
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4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕΝ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ

□

5. ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ / ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΠΟΤ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ

ΣΟΝ

ΚΤΡΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ Δ.Ε.
ΕΙΜΑΙ ΣΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

□

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΗ ΣΟΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑ …………..

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΤΠΟΒΑΛΩ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΘΗΝΑ, ……/……/…….
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Σα κριτήρια επιλογής για τους εκπαιδευτικούς ορίζονται και μοριοδοτούνται ως εξής:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

24

1.1.ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

16

1.1.α. Διδακτορικό

8

1.1 .β. Μεταπτυχιακό

5

1.1 .γ. Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΕΛΕΣΕ μονοετούς φοίτησης

3

και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Χυχολογία,
την Κοινωνιολογία και τις Επιστήμες της Αγωγής λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2
μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον ανήκει το
μεταπτυχιακό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, υνέδρια κ.λπ.)

8

1.2.α. ε θέματα χολείου 18 ΑΝΨ (0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων

5

5)
1.2.β. την προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης 3
πρώην εξαρτημένων ατόμων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων χολείου 18 ΑΝΨ) (0,5
μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (τη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος
άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά
καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του
12
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Ν. 4186/2013)

2.1. το χολείο 18 ΑΝΨ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

7

2.2. την εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (εκτός χολείου 18 ΑΝΨ) (0,25

4

μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
2.3. την τυπική εκπαίδευση (1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο

4

αριθμό μορίων 4)
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

6

3.1.1η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ

2

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1 )

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ

1

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1 )

0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη
γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του Ν. 3848/2010)
3.3. ΓΝΨΕΙ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ)

3

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Σ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ή

3

πιστοποιητικά γνώσης Η/Τ σύμφωνα με ΑΕΠ
Εκπαιδευτικοί ΠΕ 19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του Ν. 4327/2015)
4. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

20

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 3848/2010 και τις σχετικές
εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η
προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα
επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως
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διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να
εμπνέει τους θεραπευόμενους μαθητές στην απόκτηση της γνώσης, η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες
του θεραπευτικού πλαισίου.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III

ΣΙΣΛΟΙ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΙ (λ. 4250/2014, άξζ. 1, ΦΔΚ
74/26.3.2014/η.Α΄)

Όηαλ έρνπλ εθδνζεί ζηελ εκεδαπή:
α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. ηίηινη ζπνπδψλ - άδεηεο πηζηνπνηεηηθά - βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο),
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά:
ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη
o ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
(π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ).
Όηαλ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο:
o

1. Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε
πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη:
o
o
o

απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή
ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή
απφ δηθεγφξν ή
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o απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36, λ. 4194/2013
Φ.Δ.Κ.208/27.9.2013/η.Α΄), κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ
δηθεγόξν κεηά ηελ 27.09.2013 γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη
επαξθή γλώζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.
Σα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο
θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
3. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,
πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδώλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλύεηαη ε γλώζε ηεο μέλεο
γιώζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία
φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ησλ ηίηισλ.
Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή νη ηδηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ
ππνςήθην ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ πξέπεη λα
πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)
απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
• κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, ή
• κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
• κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα
απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή
αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο
Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη
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απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Χο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε
κεηξηθή ή επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζηνλ ΑΔΠ, απφ
ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ
Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:

Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) αγγιηθήο γιώζζαο:


















Certificate of Proficiency in English (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge.
Bulats English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Cambridge.
International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 8,5 θαη άλσ.
ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Michigan.
London Tests of English level 5 - Proficient Communication ηνπ Edexcel, ή
Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - ηνπ
Edexcel ή Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International
ηνπ Trinity College London.
City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and
listening) - Mastery - θαη City & Guilds level 3 Certificate in ESOL
International (Spoken) - Mastery - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο), ή City & Guilds Certificate in International
ESOL - Mastery - θαη City & Guilds Certificate in International Spoken
ESOL - Mastery - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο
άξηζηεο γλψζεο).
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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking,
κε βαζκφ “Distinction” ή “Credit”).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (κέρξη 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.
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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) (Δλφηεηεο:
Listening, Reading, Writing, Speaking).
LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2).
C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening,
reading, writing) (MasteryC2) θαη C2- LanguageCert Level 3 Certificate in
ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά
γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο).

ΔΠΙΗ ε άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο
ηξόπνπο:
•

πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ

Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ
ηεο αιινδαπήο,
• πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
• θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2,
• απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη
εηψλ ζηελ αιινδαπή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ηζνηηκίαο.
εκείσζε: Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη κε έλα απφ ηα παξαθάησ:


βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην
ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ
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ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή
βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ
Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή
αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ
ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ
γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.

Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) αγγιηθήο γιώζζαο:



Certificate in Advanced English (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge.
Bulats English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Cambridge.
 International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7 έσο 8.
 Business English Certificate – Higher (BEC Higher) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 London Tests of English Level 4 -Advanced Communication - ηνπ Edexcel ή
Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication - ηνπ Edexcel
ή Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).











Certificate in Integrated Skills in English ISE III ηνπ Trinity College London.
City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and
listening) - Expert - θαη City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL
International (spoken) - Expert - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή City & Guilds Certificate in International
ESOL -Expert - θαη City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL Expert - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο
γλψζεο).
 Advanced Level Certificate in English (ALCE) ηνπ Hellenic American
University (Manchester, ΝΗ-USA) θαη ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Δλψζεσο.
Σest of English for International Communication (TOEIC), βαζκνινγία απφ 785
έσο 900 ηνπ 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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε
πεξίπησζε πνπ ε κία εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).
Pearson LCCI EFB Level 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ “Distinction” ή “Credit”).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1) (κέρξη 31/8/2009).
Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
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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) (Δλφηεηεο: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
 Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαζκνινγία απφ 91 έσο
99 ηνπ Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 Michigan English Test (MET) βαζκνινγία απφ 190 έσο 240 ηνπ Cambridge
Michigan Language Assessments (CaMLA).
 LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1).
 C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Expert C1) θαη C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL
International (Speaking) (Expert C1) (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο).
ΔΠΙΗ ε πνιύ θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε θξαηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1.
εκείσζε: Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη κε έλα απφ ηα παξαθάησ:
• βεβαίσζε

ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην

ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ
αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή
• βεβαίσζε

ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ

Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη
ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο
νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε
αληίζηνηρν επίπεδν.

Καιή γλώζε (Β2) αγγιηθήο γιώζζαο:



First Certificate in English (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge.
Bulats English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Cambridge.
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International English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 5,5 έσο 6,5.
Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Michigan.
London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - ηνπ
Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate
Communication - ηνπ Edexcel, ή Edexcel Level I Certificate in ESOL
International (CEF B2).
Certificate in Integrated Skills in English ISE II ηνπ Trinity College London.
City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and
listening)-Communicator - θαη City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL
International (spoken) -Communicator - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα
ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή City & Guilds Certificate in International
ESOL - Communicator - θαη City & Guilds Certificate in International
Spoken ESOL - Communicator - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).
Test of English for International Communication (TOEIC) βαζκνινγία απφ
505 έσο 780 ηνπ 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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking,
ζε πεξίπησζε πνπ ε κία εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).
Pearson LCCI EFB Level 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking,
κε βαζκφ “Distinction” ή “Credit”).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) (κέρξη 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,
B2 Level (Gatehouse Awards).
NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλφηεηεο:
Listening, Reading, Writing, Speaking).
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαζκνινγία απφ
80 έσο 90 ηνπ Cambridge Michigan Language Assessments.
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Michigan English Test (MET) βαζκνινγία απφ 157 έσο 189 ηνπ Cambridge
Michigan Language Assessments.
LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2).
Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading, Writing) (Communicator B2) θαη Β2 - LanguageCert Level 1
Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2)
(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).

ΔΠΙΗ ε θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε:
• θξαηηθφ

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2

• απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ
ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν
ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ
βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κφλν κεηά ηελ
έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
εκείσζε: Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη κε έλα απφ ηα παξαθάησ:
• βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην
ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ
αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή
• βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ
Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη
ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο
νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε
αληίζηνηρν επίπεδν.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)
απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:
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Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) γαιιηθήο γιώζζαο










Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2.
Γίπισκα Alliance Française.
Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – Οption Lettres ή DALF C2 Γαιιηθφ Τπνπξγείν
Παηδείαο - CIEP.
Diplôme de Langue et Littérature Françaises (Sorbonne II) [Μέρξη ην 1999 ν
ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: Diplôme d‟ Etudes Françaises (Sorbonne II)
Paris-Sorbonne Universite].
Diplôme Supérieur d‟ Etudes Françaises (Sorbonne 3eme Degré) ParisSorbonne Universite.
Certificat de compétences linguistiques ηνπ Institut Supérieur des Langues
Vivantes (ISLV), Département de français, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο –
Δπίπεδν C2.
Certificat V.B.L.T. Niveau Professionnel ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

ΔΠΙΗ ε άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο
ηξόπνπο:
• Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο
θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
• Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο.
• Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη
εηψλ ζηελ αιινδαπή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ηζνηηκίαο.
εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ
αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα
(Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην Αζελψλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ.

Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) γαιιηθήο γιώζζαο




Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1.
Diplôme d‟ „Etudes Supérieures (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθφ
Ιλζηηηνχην Διιάδνο.
DELF 2nd Degré (Unites A5 et A6) ή DALF C1 Γαιιηθφ Τπνπξγείν
Παηδείαο - CIEP.
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Certificat Pratique DE Langue Française (Sorbonne I) ή (Paris-Sorbonne C1)
Paris-Sorbonne Universite.
Certificat de compétences linguistiques ηνπ Institut Supérieur des Langues
Vivantes (ISLV), Département de Français, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο –
Δπίπεδν C1
Certificat V.B.L.T. Niveau Opérationnel ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ
αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα
(Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην Αζελψλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ.

Καιή γλώζε (Β2) γαιιηθήο γιώζζαο








Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2.
DELF 1er Degré (Unités A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαιιηθφ Τπνπξγείν
Παηδείαο - CIEP.
Certificat de Langue Française (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθφ
Ιλζηηηνχην Διιάδνο.
Certificat de Langue Française - Sorbonne B2 Paris-Sorbonne Universite.
Certificat de compétences linguistiques ηνπ Institut Supérieur des Langues
Vivantes (ISLV), Département de français, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο –
Δπίπεδν Β2.
Certificat V.B.L.T. Niveau Social ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

ΔΠΙΗ ε θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε:
• απνιπηήξην, ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ
ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν
ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ
βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κφλν κεηά ηελ
έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
εκείσζε:

Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ

αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ
Ιλζηηηνχην Αζελψλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
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ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ
Η γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)
απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) γεξκαληθήο γιώζζαο
 Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 .
 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλφηεηεο: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.
 Πηζηνπνηεηηθφ Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe
(κέρξη 31-12-2011).
 Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian
ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011).
 Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011).
 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2 (Δλφηεηεο: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen).
 Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
ΔΠΙΗ ε άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο
ηξόπνπο:
• Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ
Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ
ηεο αιινδαπήο.
•Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο.
•Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη
εηψλ ζηελ αιινδαπή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ηζνηηκίαο.
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Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) γεξκαληθήο γιώζζαο


Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1.



Goethe – Zertifikat C1 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.



Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.



Prufung Wirtschaftsdeutsch (PWD) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.



Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (κέρξη
31/12/2014). Απφ 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat
C1.



Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

Καιή γλώζε (Β2) γεξκαληθήο γιώζζα


Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 .



Goethe – Zertifikat B2 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.



Zertifikat Deutsch fur Den Beruf (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe.



Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (κέρξη
31/12/2014). Απφ 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat
Β2.



Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

ΔΠΙΗ ε θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε:


απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Οη ηίηινη
ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε
γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία
ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή
Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.

Πξνζνρή: Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
εκεηώζεηο:
• Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη
ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ
ίδηα γιψζζα.
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• Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο
γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμνπλ ηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπφκελα,
θαηά πεξίπησζε, ζην παξφλ Παξάξηεκα, πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιψζζαο.
• Δίλαη απηνλφεην, φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ
επηπέδνπ, απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο
γιψζζαο.

ημείωςη: Για άλλεσ γλώςςεσ πλην των ανωτζρω ακολουθοφνται τα ςχετικά
παραρτήματα του ΑΕΠ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
Γλώζε ρεηξηζκνύ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή
Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα:
α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ
β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη
γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο:

-

Με Πιςτοποιητικό Πληροφορικήσ ή γνώςησ χειριςμοφ ΗΤ που εκδίδονται από
φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από:



ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) πξψελ Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) ή
έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΔΚ.



Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ ή ηνλ
ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία
πηζηνπνίεζεο:
1.ECDL Eιιάο

Α.Δ. (1.2.2006 έσο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012
απφθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)
ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απφθαζε ηνπ
ΔΟΠΠΔΠ).
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2.Vellum

Global Educational Services S.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Δ) (22.2.2006).
3.Infotest

(ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
Α.Δ & ΙΑ Δ.Δ.) (22.2.2006).
4.ΙCT

Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT
Hellas Α.Δ.).
5.ΚΔΤ-CERT

(ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006).

6.ACTA

Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ) (17.5.2006).
7.I SKILLS

A.E. (I SKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ) (14.9.2007).
8.ΣΔΛΔΦΧ

ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ
ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο
ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ)
ή
ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT
ΔΠΔ
(ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
ΓΝΧΔΧΝ
ΚΑΙ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ.
Β/18216/24.9.2012 απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ
- TELEFOS CERT ΔΠΔ).
9.DIPLOMA (ΦΟΡΔΑ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-

2009).
10.GLOBAL CERT

(ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ) (10-4-2014).
(UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21-01-2015).
11.UNICERT

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο, είλαη ηα εμήο:
1.ECDL Eιιάο

Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate

2.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

3.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
4.ΙCT

Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C

5.ΚΔΤ-CERT

Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
6.ACTA Α.Δ.

Certified Computer User (CCU)
7.

I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core

8.ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ

- TELEFOS TRAINING ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ TELEFOS CERT ΔΠΔ ή ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο
ηίηινπ)
Infocert Unities
9.DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Basic Office
Business Office
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ << GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
10.GLOBAL CERT

UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
Unicert Primary
11.UNICERT

Από ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ησλ ηξηώλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ
θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο
νξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη
αθφκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα
αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Ο ππνςήθηνο, φκσο, εθφζνλ, είλαη
δηνξηζηένο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη.
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Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηψζεηο εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ
γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη επίζεο δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο (1 έσο 4) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ, κε ηελ εμήο νλνκαζία:
1.ECDL απφ

ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ.

International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(εηαηξεία Vellum Global Educational Services).
2.Cambridge

ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξψελ
TECHNOPLUS) θαη
3.IC3

in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT
Hellas Α.Δ.).
4.BTEC

Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά
Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο
ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο.
εκείσζε: Η ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ
εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., απφ θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ
θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ
θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο
δηάξθεηαο

- Με ηίηινπο ζπνπδώλ εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η.Τ.
ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όπσο απηνί
αλαθεξνληαη θαησηέξσ:

1. Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
1.1. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
• Πιεξνθνξηθήο
• Πιεξνθνξηθήο

θαη Σειεπηθνηλσληψλ

• Ηιεθηξνιφγνπ

Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

• Δθαξκνζκέλεο

Πιεξνθνξηθήο

• Ηιεθηξνιφγνπ

Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

• Μεραληθνχ

Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο
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• Δπηζηήκεο

Τπνινγηζηψλ

• Ηιεθηξνληθνχ

θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

• Μεραληθψλ

Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ

• Μεραληθψλ

Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ

• Δπηζηήκεο

θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

• Δπηζηήκεο

θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ

• Ηιεθηξνληθνχ

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

• Ηιεθηξνληθήο

θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ

•Πιεξνθνξηθήο
• Μεραληθψλ

κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ

• Ηιεθηξνιφγσλ

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Η/Τ

• Πιεξνθνξηθήο

(Δ.Α.Π.)

• Γηδαθηηθήο

ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

• Δπηζηεκψλ

θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.)

ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
1.2. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
• Πιεξνθνξηθήο
• Ηιεθηξνληθψλ
• Σερλνινγίαο

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ

• Δθαξκνζκέλεο
• Βηνκεραληθήο

Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ

Πιεξνθνξηθήο

• Πιεξνθνξηθήο

θαη Δπηθνηλσληψλ

• Γεσπιεξνθνξηθήο
• Πιεξνθνξηθήο

θαη Σνπνγξαθίαο

θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

• Σειεπιεξνθνξηθήο
• Σειεπηθνηλσληψλ
• Δπηρεηξεκαηηθνχ

θαη Γηνίθεζεο

θαη Γηθηχσλ Η/Τ (Π..Δ.)
ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

• Δθαξκνγψλ

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία

• Γηαρείξηζεο

Πιεξνθνξηψλ

ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο.
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2. Μεηαδεπηεξνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
• Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο

Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα

Πιεξνθνξηθήο, ή
• Πηπρίν
i.

Α‟ ή Β‟ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ :

Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Η/Τ,

Δηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα,
ii.

• Απνιπηήξηνο

ηίηινο :

i) θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ,
ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή
iii) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο.
ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο.
Με ηίηινπο ζπνπδώλ από αλαιπηηθή βαζκνινγία:
Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο
ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ
πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα,
ππνρξεσηηθά ή θαη‟ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ
ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ)
Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.
Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο

θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο

απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ αθφκε θαη κε κφλε ηελ ππνβνιή
βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ
επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία
καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Η/Τ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο
απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ
θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη
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ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί
ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο Η/Τ θαη φρη γηα ηε
δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο.
Πηζηνπνηεηηθά από θνξείο ηεο αιινδαπήο:
Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ
πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνδεχνληαη
απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πεξί ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπο.
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