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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ
Σήλνο, 13 Ηνπλίνπ 2012

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ δηάξθεηαο από 01εο Ηνπιίνπ έσο 30ε επηεκβξίνπ 2012.
Σν Παλειιήλην Ηεξό Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Σήλνπ έρνληαο
ππόςε:
1. Σελ ππ’ αξηζκ. 10/31/ΟΗΚ 9237/09-04-2012 απόθαζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξ. 2 ηεο 33/2006 ΠΤ όπσο ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 508/1988.
3. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 πεξ. η ηνπ Ν 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 1 πεξ. η ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ππ΄αξηζκ 8/1970 (ΦΔΚ 81 Α).
5. Σν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.
6. Απόθαζε από ηελ 12/01-06-2012 ζπλεδξίαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο,

αλαθνηλώλεη
όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ζαξάληα ελλέα (49) αηόκσλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 πεξ. η ηνπ Ν 2190/1994, γηα ηελ θάιπςε δηαθόξσλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ ήηνη:
1. Δπηκειεηέο – επηκειήηξηεο άηνκα ηξηάληα (30), εθ ησλ νπνίσλ ζα πξνζιεθζνύλ έμη (6)
επηκειεηέο, εθόζνλ ζα ππάξμνπλ ππνςεθηόηεηεο, γηα απαζρόιεζε ζε ζέζεηο ησλ Ηεξώλ Ναώλ
ηνπ Π.Η.Η.Δ.Σ, ιόγσ ύπαξμεο εηδηθώλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο (όπσο βνεζνί Δηθνλνθύιαθα &
λεσθόξνπ).
2. Δξγάηεο – εξγάηξηεο θαζαξηόηεηαο άηνκα δέθα ελλέα (19), εθ ησλ νπνίσλ ζα πξνζιεθζνύλ
νθηώ (8) εξγάηεο, εθόζνλ ζα ππάξμνπλ ππνςεθηόηεηεο, πνπ ζα έρνπλ ηα θαηάιιεια
ζσκαηηθά πξνζόληα θαη δπλάκεηο, ιόγσ ησλ πξνο ηνύην επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο
γηα απαζρόιεζή ηνπο εθηόο ηεο θύξηαο (ηεο θαζαξηόηεηαο) γηα εθηέιεζε βνεζεηηθώλ
εξγαζηώλ (παξαιαβή θαη απνθνκηδή θεξηώλ & απνθήξσλ, πιηθώλ, κπαδώλ, θαζαξηζκόο θαη
απνθαηάζηαζε επηθαλεηώλ από πδξνειαηνρξσκαηηζκνύο & επηζθεπέο, θαζαξηζκόο θαη
επηκέιεηα πάξθσλ θη αιζώλ θιπ. ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ Π.Η.Η.Δ.Σ. θιπ.).
Α.- Οη ππνςήθηνη πξέπεη:
 Να είλαη Έιιελεο Πνιίηεο, Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη, κόληκνη θάηνηθνη λ. Σήλνπ θαηά
πξνηίκεζε Σήληνη (άξζξν 6 Καλ. 8/70 ΦΔΚ 81/Α).
 Να έρνπλ ειηθία από 18-65 εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ηα έηε από 1947 κέρξη 1994.
 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή αληίιεςε, δηθαζηηθή απαγόξεπζε).
 Να είλαη πγηείο.
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Β.- Απαηηνύκελνη ηίηινη εθπαίδεπζεο:
1. Γηα ηελ θαηεγνξία επηκειεηώλ – επηκειεηξηώλ, πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν
ζρνιηθώλ κνλάδσλ Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζόηηκν ηίηιν αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Γηα ηελ θαηεγνξία εξγαηώλ – εξγαηξηώλ θαζαξηόηεηαο δελ απαηηείηαη ηίηινο ζπνπδώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κηα κόλν αίηεζε δειώλνληαο ηελ θαηεγνξία
(επηκειεηέο ή εξγάηεο) πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη. Ζ αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ζηα Γξαθεία
ηνπ Παλειιελίνπ Ηεξνύ Ηδξύκαηνο Δπαγγειηζηξίαο ζηελ Σήλν (αξκόδηεο θ.θ. Α. αληακνύξε & Δ.
Γαβίνπ), εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο
δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην Κεληξηθό
Καηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ.
Γ.- Πξόζζεηα πξνζόληα δηνξηζκνύ.
Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Δπηκειεηώλ απαηηείηαη λα έρνπλ :
Μέηξηα γλώζε κίαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιώζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή Γεξκαληθά)
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ κε ην
πξόζζεην απηό πξνζόλ, επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο από ππνςεθίνπο θαη ρσξίο ην πξνζόλ απηό.
Γ.- Κξηηήξηα θαη ηξόπνο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ:
Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζα γίλεη κε δηαδηθαζία επηινγήο από ηε Γηνηθ. Δπηηξνπή ηνπ
Π.Η.Η.Δ.Σ. σο εμήο:
 ηελ αξρή ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα θαηαξηίζεη θαηά
θαηεγνξία (εξγάηεο θαζαξηόηεηαο, επηκειεηέο) έλαλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ πνπ γίλνληαη
δεθηνί επεηδή πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηνύληαη θη έλαλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δελ γίλνληαη δεθηνί επεηδή δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο απηέο.
 ηε ζπλέρεηα, γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί θαηά θαηεγνξία, ζα θαηαξηίζεη
πίλαθα όπνπ ζα πξνηαζνύλ νη Σήληνη ππνςήθηνη θαη πίλαθα όπνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη
ινηπνί. ε θάζε έλα από ηνπο δύν πίλαθεο ρσξηζηά ζα πξνηαρζνύλ νη ππνςήθηνη πνπ
θαηέρνπλ ην πξόζζεην πξνζόλ ηεο μέλεο γιώζζαο( όπνπ απαηηείηαη) θαη ζα αθνινπζήζνπλ νη
ππόινηπνη. Οη ππνςήθηνη θάζε κηαο από ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο μερσξηζηά ζα θαηαηαρζνύλ
κεηαμύ ηνπο ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζα πξνθύςεη
βάζεη κνξίσλ ησλ θαησηέξσ θξηηεξίσλ:
α) Από ζπλαθή πξνϋπεξεζία ζε Γεκόζηα Τπεξεζία ή Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.
3812/2009, αλά κήλα, κόξηα ......................................................................................... 1
β) Από ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Γηνηθ. Δπηηξνπήο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηθαλόηεηαο
πξνο άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, κόξηα από ............................................. 20 έσο 60
Μεηαμύ ηζνβαζκνύλησλ ππνςεθίσλ πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη πεξηζζόηεξα κόξηα ζην β΄ θξηηήξην.
Δ.- Κάζε ππνςήθηνο νθείιεη λα ππνβάιεη:

Γηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο:
1. Δηδηθό έληππν αίηεζεο ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη από ηελ
Τπεξεζία ηνπ Π.Η.Η.Δ. Σήλνπ.
2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ 2 όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ην ζξήζθεπκα ή ε ππεθνόηεηα δελ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν
ηαπηόηεηαο, ζα απνδεηθλύνληαη κε νπνηνδήπνηε δεκόζην έγγξαθν πνπ ηα αλαθέξεη.
3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ή απνιπηεξίνπ ηίηινπ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζόηηκνο ηίηινο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
4. Βεβαίσζε Ο.Σ.Α πεξί κόληκεο θαηνηθίαο.
5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη δελ έρνπλ θώιπκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τ.Κ.
6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη:
6.1. Σν ρξνληθό δηάζηεκα από 01/10/2011 έσο 01/07/2012, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
απαζρόιεζεο, δελ έρεη απαζρνιεζεί ζε Γεκόζηα Τπεξεζία ή Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ
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άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 κε
ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ ππαιιήινπ.
6.2. ε πεξίπησζε απαζρόιεζεο, λα δειώλεηαη ε Τπεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε θη
ε αθξηβήο ρξνληθή δηάξθεηά ηεο (έλαξμε θαη ιήμε).
Σ. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε πξόζζεησλ πξνζόλησλ θαη βαζκνινγνύκελσλ

ηδηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ.
Ο ππνςήθηνο πνπ επηθαιείηαη ζην εηδηθό έληππν αίηεζεο όηη:
1. Δίλαη Σήληνο ή Σήληνο ζηελ θαηαγσγή από έλαλ ηνπιάρηζηνλ γνλέα απαηηείηαη σο
απνδεηθηηθό ζηνηρείν πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ ζην Γεκνηνιόγην ηνπ Γήκνπ Σήλνπ ή
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Γεκνηνιόγην ηνπ Γήκνπ Σήλνπ ή βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Σήλνπ γηα Σήληα θαηαγσγή ελόο
ηνπιάρηζηνλ γνλέα.
2. Έρεη ζπλαθή πξνϋπεξεζία ζε Γεκόζηα Τπεξεζία ή Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Ν. 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη:
 είηε ππάξρνπζα δηθαζηηθή απόθαζε, από ηελ νπνία πξνθύπηεη ην είδνο ηεο
παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
 είηε νκνίνπ πεξηερνκέλνπ βεβαίσζε αξκόδηαο ειιεληθήο ή αιινδαπήο δεκόζηαο
αξρήο.
 είηε όκνηα βεβαίσζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ άξζξνπ 14, παξ. 1, Ν. 2190/1994
θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3, ηνπ Ν. 2527/1997.
 είηε κε όκνηα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα.
Δάλ από ηελ πξνζθνκηδόκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα δελ
πξνθύπηεη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζεο εξγαζίαο, ηόηε απαηηνύληαη επηπιένλ,
βεβαίσζε εξγνδόηε θη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 η. Α΄), ζε ζπλδπαζκό πάληνηε θαη κε ην βηβιηάξην
θύξηαο αζθάιηζεο.
3. Όηη έρεη κέηξηα γλώζεο κίαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιώζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή
Γεξκαληθά ), νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ αλάινγν απαηηνύκελν ηίηιν ζπνπδώλ όπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
παξνύζαο.
Σα πηζηνπνηεηηθά αηνκηθήο ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ ή ησλ γνλέσλ
ηνπ, όπσο θη ε βεβαίσζε πεξί Σήληαο θαηαγσγήο ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 1, θαζώο θη ελδερόκελε πξνϋπεξεζία ζην Π.Η.Η.Δ. Σήλνπ, ζα
αλαδεηεζνύλ απηεπάγγειηα από ηελ Τπεξεζία ηνπ Ηεξνύ Ηδξύκαηνο, εθόζνλ ν ππνςήθηνο
ζηελ αίηεζή ηνπ επηθαιείηαη θάπνηεο από ηηο ηδηόηεηεο ή ηα πξόζζεηα πξνζόληα πνπ
απνδεηθλύνληαη κε απηά.

Ε.- Πεξηνξηζκνί ηνπ ΠΓ 164/2004:
Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 164/2004, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο
απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο ζπλνιηθά γηα ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη
κεηαμύ ηνπ ηδίνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα
θαη ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ππνςήθηνη πξέπεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην έηνο 2005
κέρξη ηελ 01-07-2012, λα κελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη εξγαζία ζην Π.Η.Η.Δ.Σ. 21 κελώλ
ζπλνιηθά.
Ζ εβδνκαδηαία απαζρόιεζε ζα είλαη 6ήκεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πιήξεο ή κεησκέλν
σξάξην, εθηόο ησλ θαζεκεξηλώλ θαη ζε Κπξηαθέο ή αξγίεο, γηα ηηο νπνίεο ζα θαηαβάιινληαη νη
λόκηκεο επηπξόζζεηεο απνδεκηώζεηο.
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Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζιεθζέλησλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο ζηελ αλαθνίλσζε εηδηθόηεηεο θη ν
θαζνξηζκόο ησλ σξαξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο Π.Η.Η.Δ.Σ.
θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
Ζ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα θαηώηαηα όξηα ηεο Δζληθήο
πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο όπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί κέρξη ηελ ηζρύ ηεο ππ’ αξηζκ 6/2802-2012 Π.Τ. ε νπνία εθδόζεθε ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 4046/2012, κεησκέλα
θαηά 11% ζύκθσλα κε απόθαζε από ηελ 8/2012 πλεδξίαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο Π.Η.Η.Δ.Σ.
Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία, θαζώο θαη γηα ηε ιήςε ηεο πιήξνπο αλαθνίλσζεο, νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Παλειιήλην Ηεξό Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ ηει.
22830-22256 ή 29086 (αξκόδηνη θ.θ. Άλλα αληακνύξε & Ακβξόζηνο Αληαιήο) ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ
ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα θαη λα αλαξηεζεί ζην ρώξν
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ηεξνύ Ηδξύκαηνο θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Σήλνπ.

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Η.Η.Δ.Σ.
Δπάγγεινο Παξαζθεπάο – Γθίδεο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
α) Μέηξηα γλώζε Αγγιηθήο (Β1)

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Βαζκνινγία από 3 έσο 4.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)
(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
•
LONDON
TESTS
OF
ENGLISH
COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL.

LEVEL

2

–INTERMEDIATE

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY
COLLEGE LONDON .
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS
ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο κέηξηαο γλώζεο).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαζκνινγία
από
405
έσο
500
ηνπ
EDUCATIONAL
TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ
απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:
(i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, όηη ηόζν ν θνξέαο όζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην εζληθή
αξρή ή
(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα (ζε
πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο), όηη ην πξνζθνκηδόκελν
πηζηνπνηεηηθό είλαη απνδεθηό ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρώξαο σο έγθπξν
απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.
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β) Μέηξηα γλώζε Γαιιηθήο (Β1):
• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
• DELF B1.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.
εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηώλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην
παξόλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ −
Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
γ) Μέηξηα γλώζε Γεξκαληθήο (Β1):
• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αξκόδηνη γηα ην ΕD είλαη από θνηλνύ ην Ηλζηηηνύην
Goethe (GI), ην Διβεηηθό Ννκαξρηαθό πκβνύιην (EDK), ην Απζηξηαθό Γίπισκα
Γεξκαληθήο Γιώζζαο (OSD) θαη ηα πζηήκαηα Σεζη γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ΔΠΔ
(WBT).
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αληηθαηαζηάζεθε από
ηελ 1.1.2000 (ζηελ Διιάδα από ην Μάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKAT DEUTSCH
(ZD).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο.
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