Νάουσα, 06 Αυγούστου 2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 68

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 7018/30.9.2010 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Ένταξη της Πράξης
«Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010 – 2015» με κωδικό MIS
296631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».
3. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 6946/25.07.2013 Διατύπωση Γνώμης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για τη γ΄ τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου 8 «Αυτεπιστασία 2011-2015» που
αφορά εκτέλεση έργου με ίδια μέσα.
4. Τη γ’ τροποποίηση της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 8 «Αυτεπιστασία 2011-2015»,
όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/06.08.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης
έργου διάρκειας έως τριάντα (30) ημερών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και
παροδικών αναγκών της 10ης εκδήλωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας και
συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ,
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΚΛΠ)
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1.1

Τεχνικός Πληροφορικής – Διαδικτύου

1

30 ημέρες

1.150,00

1.2

Τεχνικός επεξεργασίας εικόνας (Video 1

30 ημέρες

1.150,00

editor)
1.3

Τεχνικός προβολών

1

6 ημέρες

400,00

1.4

Βοηθοί Φιλοξενίας – Οδηγοί

2

6 ημέρες

400,00

Για όλες τις θέσεις τόπος εργασίας είναι η πόλη της Νάουσας.
Η χρονική διάρκεια αναφέρεται σε ημερολογιακές ημέρες και αντιστοιχεί στις ανάλογες εργάσιμες
ημέρες στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τις εργοδοτικές διατάξεις. Στις παραπάνω
αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για το ένα
Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης και γενικά αποτελούν το συνολικό κόστος της σύμβασης
σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας ενισχύεται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Μακεδονία-Θράκη" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
1.1 Ο Τεχνικός Πληροφορικής – Διαδικτύου θα συνδράμει τον υπεύθυνο Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του εξοπλισμού πληροφορικής και
επικοινωνιών και τη διασύνδεση του εξοπλισμού σε δίκτυο στους χώρους της εκδήλωσης, καθώς
και τη σχετική εγκατάσταση λογισμικού. Επιπρόσθετα, ευθύνεται για τη διαχείριση του ιστοχώρου
του Φεστιβάλ, καθώς και της παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλαμβάνει τη
δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών για το Διαδίκτυο και τις έξυπνες συσκευές.

1.2 Ο τεχνικός επεξεργασίας βίντεο θα έχει την ευθύνη της δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού
για την προώθηση των νέων δράσεων και των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης. Επίσης,
θα αναλάβει τη βιντεοσκόπηση και δημιουργία βίντεο με σύντομες συνεντεύξεις των επίσημων
προσκεκλημένων, των συμμετεχόντων, των εθελοντών, των εκπροσώπων του τύπου και του κοινού.

2

1.3 Ο Τεχνικός προβολής θα έχει την ευθύνη του τεχνικού ελέγχου και της προβολής των ταινιών
μέσω εξελιγμένων συστημάτων ψηφιακού κινηματογράφου στις αίθουσες της εκδήλωσης και θα
συνδράμει τον υπεύθυνο του τεχνικού τομέα όπου παρίσταται ανάγκη.

1.4 Οι Βοηθοί φιλοξενίας – οδηγοί έχουν ως κύριο αντικείμενο τη μεταφορά των επίσημων
προσκεκλημένων από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και τις μετακινήσεις στην πόλη της Νάουσας
και την ευρύτερη περιοχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Γενικά Τυπικά Προσόντα – Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Δεν ισχύει το παραπάνω κώλυμα για υποψήφιους των θέσεων βοηθητικού ή
ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό τον όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ.
6).
3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, με βασική προϋπόθεση
την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
4. Η εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον εργοδότη.

Ειδικά Προσόντα
Για την πλήρωση της θέσης 1 τεχνικού πληροφορικής - διαδικτύου (Κωδ. 1.1)
Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ενός (1) έτους και στη χρήση γλωσσών
προγραμματισμού, HTML και Adobe Flash. Θα ληφθούν υπόψη σπουδές σε συναφές αντικείμενο
και η γνώση ξένων γλωσσών.

Για την πλήρωση της θέσης 1 τεχνικού επεξεργασίας εικόνας (Κωδ. 1.2)
Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ενός (1 έτους) και στη χρήση βασικών
προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Θα ληφθούν υπόψη σπουδές σε συναφές
αντικείμενο και η γνώση ξένων γλωσσών.
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Για την πλήρωση της θέσης 1 τεχνικού προβολής (Κωδ. 1.3)
Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τουλάχιστον μια (1) ανάλογη διοργάνωση. Γνώση
χειρισμού συστημάτων ψηφιακού κινηματογράφου. Επισημαίνεται πως τα συστήματα του
Φεστιβάλ είναι βιντεοπροβολέας Barco 2K με 3D Kit Dolby και player GDC SX-2001A. Θα ληφθούν
υπόψη σπουδές σε συναφές αντικείμενο.

Για την πλήρωση των θέσεων 2 Βοηθών Φιλοξενίας – Οδηγών (Κωδ. 1.4)
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β’ ερασιτεχνική. Θα ληφθεί υπόψη η γνώση ξένων
γλωσσών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του Φεστιβάλ www.niff.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στέλνοντας τη με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση hr@niff.gr. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα
για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Νάουσα. Τα
δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κατσουλάκη 1, Νάουσα,
59200).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση
εργασίας. Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος
(συμπληρώνεται στο www.niff.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει
την 06 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας μετά από
εκτίμηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους, βάσει των ακόλουθων
κριτηρίων:
1

Εμπειρία σε ανάλογη θέση

60%

2

Σπουδές σε συναφές αντικείμενο

20%

3

Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά)

20%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή η εθελοντική εργασία, όπως αυτό το αντικείμενο
περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ βαθμολογείται 2 μονάδες ανά μήνα
εμπειρίας και έως 30 μήνες.
Ειδικά για τη θέση με κωδικό 1.4, η συμμετοχή σε κάθε ανάλογη διοργάνωση ισοδυναμεί με 12
μονάδες, με μέγιστο πάντοτε όριο τις 60 μονάδες.
2. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν με μονάδες από 1 έως 10 η συνάφεια του
αντικειμένου με τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, με
μονάδες από 1 έως 5 το επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τεχνολογική,
πανεπιστημιακή, μεταπτυχιακή) και από 1 έως 5 το επίπεδο της βαθμολογίας του ανωτέρου πλέον
συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο είναι οι 20 μονάδες και θα βαθμολογείται η ανώτερη
βαθμίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου.
3. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των ξένων γλωσσών γίνεται ως εξής: για κάθε μια από τις
δύο γλώσσες, ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο
όριο τις 20 μονάδες. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης των ξένων γλωσσών παρουσιάζεται στο ειδικό
παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

ΓΝΩΣΗ:

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ:

10

8

5

5

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα τηρηθεί
αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των κατατεθειμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.niff.gr.

Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.niff.gr. Ο φορέας μας θα προσλάβει το
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου μετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στην
παρούσα χρόνο απασχόλησης.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα και ουδείς εκ των υποψηφίων δικαιούται
οποιασδήποτε αποζημίωσης εξαιτίας του λόγου αυτού.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας ενστάσεις
κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κατσουλάκη 1,
Νάουσα, 59200) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η
ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Νάουσας εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Ο Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Κουτσογιάννης
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με
βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:
α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της
οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία
χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα
στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά,

πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 7,5 και άνω.
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.
ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
του TRINITY COLLEGE LONDON.
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CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level
C2).
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 6 έως 7.
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.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ
καλής γνώσης).
ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785
έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
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OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level
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.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου 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 βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης).
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
level 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.
Test of Interactive English, B2 Level.
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Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι
αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, και καλή Β2) αποδεικνύεται ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του
διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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(γ) Καλή γνώση (Β2):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν
παράρτημα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Υπηρεσία
Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
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