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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη συμμετοχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της Δράσης
“Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ” - Β’ Κύκλος
Έχοντας υπόψη:
α) τις υπ’ αριθμ. 1984/35/24-3-2020, 2071/37/27-03-2020 και 3304/64/16-6-2020 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Δ. ενέκρινε τη συνεργασία του με την Google
Ελλάδας. Αντικείμενο αυτής της συνεργασίας ήταν η δωρεάν παροχή εξ αποστάσεως κατάρτισης σε
3.000 εγγεγραμμένους ανέργους – ωφελούμενους, με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων τους και πιο συγκεκριμένα, των δεξιοτήτων στον τομέα των βασικών αρχών του
Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
β) την υπ’αριθμ. 4597/100/01-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία εγκρίθηκε η
αύξηση των προσφερόμενων θέσεων του προγράμματος στις 3.400 εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης
των ενδιαφερόμενων ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και
γ) την υπ’αριθμ. 5553/111/13-10-2020 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία εγκρίθηκε, στο
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ – Google, Β’ Κύκλος του προγράμματος κατάρτισης,
προκειμένου να προσφέρει η Google δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση σε επιπλέον 1.500 ανέργους
που θα επιλέξει ο ΟΑΕΔ..
Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:
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Καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 16/10/2020 και
ώρα 09:00 έως και 25/10/2020 και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων
θέσεων.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου (www.gov.gr) επιλέγοντας το “gov.gr” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - Δωρεάν
κατάρτιση
στο
ψηφιακό
μάρκετινγκ
(digital
marketing)
για
ανέργους.
(https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-sto-psephiakomarketingk-digital-marketing-gia-anergous).
Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
Επίσης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι
χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην
ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω
πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».
Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων αλλά και καθόλη τη
διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης.
2. Ηλικία έως 29 ετών (γεννηθέντες από 1-1-1991 και έπειτα).
3. Απόφοιτοι τουλάχιστον μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αποδεκτά πτυχία: ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ΙΕΚ).
4. Γνώσεις Αγγλικής αντίστοιχου επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση
αποδεκτή από το ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Α.
5. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το
ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Β.
Οι προϋποθέσεις 2, 3, 4 και 5 θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των
αιτήσεων.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να
επισυνάψουν σε αυτή τα ακόλουθα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης: 1) Τίτλο Σπουδών, 2) Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ, και 3) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση
Γνώσης Αγγλικών Επιπέδου Β2 αλλά και να αποδεχτούν τους όρους τόσο της υπεύθυνης δήλωσης
όσο και της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης.
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Διαδικασία Επιλογής - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης έως την
συμπλήρωση των χιλίων πεντακοσίων (1.500) θέσεων. Επιπλέον αυτών, θα επιλεγούν χίλιοι (1.000)
επιλαχόντες.
Επίσης, τετρακόσιοι πενήντα (450) ωφελούμενοι από τους χίλιους πεντακόσιους (1.500), θα
επιλεγούν κατά προτεραιότητα, εφόσον είναι δικαιούχοι επιδόματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Επίδομα
Αλληλεγγύης) κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που δεν
καλυφθούν οι τετρακόσιες πενήντα (450) θέσεις από αυτή την κατηγορία ανέργων, θα καλυφθούν
από τους λοιπούς ωφελούμενους.


Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχό τους από
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, θα εκδοθούν προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων,
επιλαχόντων και απορριφθέντων.



Θα υπάρξει χρονικό περιθώριο τριών (3) εργασίμων ημερών για ενστάσεις επί των
προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Αξιολόγησης.



Στο τελικό στάδιο, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. οι οριστικοί πίνακες
ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του προγράμματος κατάρτισης.
Σημαντικές Παρατηρήσεις



Μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης του προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ., θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού δύο (2) προ-συμπληρωμένες Υπεύθυνες
Δηλώσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις του Ν.4554/2018. Έπειτα από την εγγραφή τους
στην πλατφόρμα της Google, οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν υποχρεωτικά να
συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΚΠΑ2 εγγραφής τους - Παράρτημα Γ.



Οι ωφελούμενοι του Α’ Κύκλου του προγράμματος κατάρτισης δεν μπορούν να μεταφερθούν
στα groups των webinars που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης του Β΄Κύκλου
του προγράμματος.



Σε κάθε ωφελούμενο του προγράμματος θα αποσταλεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. email που θα τον
ενημερώνει για την οριστική επιλογή του στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα τον κατευθύνει
στην πλατφόρμα διαχείρισης σεμιναρίων της Google. Στη συνέχεια, αφότου εγγραφούν στην
πλατφόρμα του προγράμματος, θα λάβουν ενημερωτικό email από την Ομάδα Έργου της
Google, ενώ θα υπάρξει και προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία εάν αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στη διαδικασία της εγγραφής.



Διευκρινίζεται ότι τόσο για τους επιδοτούμενους ανέργους όσο και για τους
εγγεγραμμένους ανέργους που δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας: Εάν
ωφελούμενοι του προγράμματος δεν πληρούν και τις τρεις (3) προϋποθέσεις του
Ν.4554/2018, το διάστημα που θα τους διακοπεί το δελτίο ανεργίας ή η τακτική
επιδότηση ανεργίας αφορά, αποκλειστικά και μόνο, το διάστημα υλοποίησης των
webinars του προγράμματος κατάρτισης, δηλαδή το διάστημα 30 Νοεμβρίου 2020 - 11
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Δεκεμβρίου 2020. Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης έχουν το δικαίωμα
επανεγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ., συνέχισης της τακτικής επιδότησης ανεργίας (για τους
επιδοτούμενους ανέργους) αλλά και συμμετοχής στο εξάμηνο πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας.
Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια τριών (3) εβδομάδων και θα υλοποιηθεί βάσει
του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των ωφελουμένων στην πλατφόρμα κατάρτισης της Google: 20
Νοεμβρίου 2020. (Προσοχή: Θα πρέπει έπειτα από την εγγραφή να αποσταλεί η σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού).
Ημερομηνία παράδοσης του πιστοποιητικού ασύγχρονης εκπαίδευσης “Αρχές Ψηφιακού
Μάρκετινγκ” από την πλατφόρμα Digital Workshop της Google: 30 Νοεμβρίου 2020 https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/course/digital-marketing
Ημερομηνία έναρξης διαδικτυακών μαθημάτων: 30 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία λήξης διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος: 11 Δεκεμβρίου 2020
Περιεχόμενο και Διάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα κατάρτισης απαρτίζεται από δύο (2) φάσεις:
1. Ασύγχρονη Διαδικτυακή Εκπαίδευση διάρκειας σαράντα (40) ωρών, την οποία θα
παρακολουθούν οι συμμετέχοντες μέσα από τη δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα της Google.
2. Σύγχρονη Διαδικτυακή Εκπαίδευση διάρκειας τριανταπέντε (35) ωρών που θα απαρτίζεται
από πέντε (5) διδακτικές ενότητες διάρκειας επτά (7) ωρών η καθεμία και θα
πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδραστικών webinars.
Το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων της σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης
παρουσιάζεται αναλυτικά ως εξής:
Ενότητα 1: α) Τάσεις ψηφιακού μάρκετινγκ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) Εισαγωγή
στα εργαλεία και στις βασικές αρχές του ψηφιακού μάρκετινγκ, και γ) Κατάρτιση ψηφιακού
σχεδίου μάρκετινγκ.
Ενότητα 2: α) Τεχνικές δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδας, β) Τεχνικές δημιουργίας
και διαχείρισης τοπικών διαδικτυακών καταλόγων, και γ) Case study.
Ενότητα 3: α) Διαχείριση μηχανών αναζήτησης: SEO και SEM, και β) Εισαγωγή στα Google
Ads: Πώς να στήσετε μια καμπάνια.
Ενότητα 4: α) Ψηφιακό μάρκετινγκ στα Social Media, β) Μάρκετινγκ περιεχομένου και
διαχείριση κριτικών, και γ) Εισαγωγή στις πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων (Web – Google
analytics).
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Ενότητα 5: α) Διαμόρφωση προσωπικού επαγγελματικού προφίλ (LinkedIn, CV, interview),
και β) Σύνοψη: κατάρτιση ψηφιακού σχεδίου μάρκετινγκ.
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Κατάρτισης
Για την επιτυχή έκδοση του πιστοποιητικού της ασύγχρονης εκπαίδευσης απαιτείται επιτυχής
ολοκλήρωση διαδικτυακής εξέτασης μέσω της πλατφόρμας της Google.
Κάθε καταρτιζόμενος θα έχει στη διάθεση του τρείς (3) προσπάθειες ολοκλήρωσης της εξέτασης ενώ
παράλληλα το σκορ που θα συγκεντρώσει, σε μία τουλάχιστον από αυτές τις προσπάθειες, πρέπει να
είναι μεγαλύτερο του 80%.
Κάθε καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώνει επιτυχώς και τα δύο (2) μέρη του προγράμματος θα
λαμβάνει πιστοποιητικό για ολόκληρο το πρόγραμμα διάρκειας εβδομήντα πέντε (75) ωρών που θα
εκδοθεί από την Google και τον Ο.Α.Ε.Δ..
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
Με την ολοκλήρωση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος οι ωφελούμενοι που θα έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής
σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ στο προσεχές
διάστημα. Σκοπός του προγράμματος θα αποτελέσει η τοποθέτηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς
ΚΑΛΟ και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, πέντε χιλιάδων (5000) εγγεγραμμένων ανέργων που θα έχουν ολοκληρώσει δράση
κατάρτισης τουλάχιστον πενήντα (50) ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Με τον
τρόπο αυτό θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
στο οποίο καταρτίστηκαν. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η
συνολική διάρκεια του οποίου θα ανέρχεται στους έξι (6) μήνες, θα λαμβάνουν αποζημίωση που θα
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ για έξι (6) ώρες ημερησίως και το ανώτερο για είκοσι
δύο (22) ημέρες το μήνα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας - επίπεδο 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:
Καλή γνώση (Β2):


FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 ή



CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 160-179 ή



BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19/11/2019) ή



INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE
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ASSESSMENT ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5 ή


BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.



BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-170 ή



PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 160-170 ή



(ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH
του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - Camila) ή
του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ή



LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION - του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL
LEVEL 3 UPPER - INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL ή EDEXCEL
LEVEL ICERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή



CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON ή



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) ή



Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American
University (Nashua, New Hampshire, USA) ή



TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία
από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή



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) ή
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PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε
περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) ή



PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit ή



OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2) (μέχρι31.8.2009) ή



Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή



ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2) ή



Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC):
CEF B2 ή



Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) ή



Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level
(Gatehouse Awards) ή



NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ή



AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking) ή



MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία
από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ή



ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία
από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή



ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading,
Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment ή



LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή



GA Level 1 Certificate in ESOL International - (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in
ESOL International (Classic B2) ή



Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης) ή
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Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ..
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης,
με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης
(Φ.Ε.Κ. 2123/Β  ́/1.8.2014).


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



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



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



ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas
Α.Ε.).
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ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006).



ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.)
(17.5.2006).



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



ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝ-ΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ).



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



GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).



UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.1.2015).



ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).



PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση
του ΕΟΠΠΕΠ).



Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).



EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).



ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/5.12.2019 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
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People Cert Computer Skills Level 1
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)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
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η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert
ια) UNICERT UNIVERSAL
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

CERTIFICATION

SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
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Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
PRO-Cert IT SAR
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών
αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα
πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία
Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης
αυτού. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν
γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς
(α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ..
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS).
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
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Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε
εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο
Οργανισμός. «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία
πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας» (παρ. 6 του άρθ.
12 του Ν. 4283/2014) (Φ.Ε.Κ. 189Α  ́/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθ. 38
του Ν. 4186/2013).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν
στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για
την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις
εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από
το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της
γνώσης Η/Υ.
4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται
από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει):
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1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
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- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
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i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα
Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό
Μάρκετινγκ» (Digital Marketing) – Β Κύκλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 34
του Ν. 4554/2018, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88))
είναι οι εξής:
«Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο
χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον
πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη
μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης
συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.».
Οι ωφελούμενοι οι οποίοι πληρούν ή δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις αλλά επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν, εντός του
διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 34 του Ν. 4554/2018, στην Υπηρεσία
ΚΠΑ2 που ανήκουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με ηλεκτρονικό τρόπο (βρείτε τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΚΠΑ2 στο link: http://www.oaed.gr/email).
Οι σχετικές προ-συμπληρωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
μαζί με τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του προγράμματος.
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Η Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού θα πρέπει να είναι επικυρωμένη
από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, είτε να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας
www.gov.gr
Διευκρινίζεται ότι τόσο για τους επιδοτούμενους ανέργους όσο και για τους εγγεγραμμένους
ανέργους που δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας: Εάν ωφελούμενοι του προγράμματος
δεν πληρούν και τις τρεις (3) προϋποθέσεις του Ν.4554/2018, το διάστημα που θα τους διακοπεί
το δελτίο ανεργίας ή η τακτική επιδότηση ανεργίας αφορά, αποκλειστικά και μόνο, το
διάστημα υλοποίησης των webinars του προγράμματος κατάρτισης, δηλαδή το διάστημα 30
Νοεμβρίου 2020 - 11 Δεκεμβρίου 2020. Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης έχουν το
δικαίωμα επανεγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ., συνέχισης της τακτικής επιδότησης ανεργίας (για τους
επιδοτούμενους ανέργους) αλλά και συμμετοχής στο εξάμηνο πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας.
Επίσης, επισημαίνεται ότι ωφελούμενοι του προγράμματος που έχουν προσληφθεί είτε πριν είτε μετά
την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος κατάρτισης και εξακολουθούν να
εργάζονται, είτε αφορά σε πρόσληψη στην ανοικτή αγορά είτε λόγω συμμετοχής στο κοινωφελές
πρόγραμμα ή άλλη δράση του Ο.Α.Ε.Δ. π.χ. ΝΘΕ. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Ωφελούμενοι που απώλεσαν την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης έχουν δικαίωμα να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, εφόσον πριν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα της Google
εκδώσουν νέο δελτίο ανεργίας.
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