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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

                                                                                               Αθήνα, 21/07/2021 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 660/4/18769 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011) Κοινής Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση 

δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου: «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» 

(Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.ΝΕ.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 

2508/Β/4.11.2011).  

3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021 για 

τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Erasmus+: το Πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό  και την τροποποίηση του  Κανονισμού (ΕΕ) No 1288/2013. 

4. Την υπ’ αριθ. 28163/Κ2/10.03.2021 (ΦΕΚ 989, Τεύχος Β΄/12.03.2021) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων για τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως 
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Εθνικό Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

[European Solidarity Corps – ESC] προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.  

5. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού αναφορικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the Erasmus + Programme) όπως 

αυτός εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2-12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ’ 

1605/2002 του Συμβουλίου. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.07.2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». και άλλες διατάξεις. Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.)».  

8. Το Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), άρθρο 2 παρ. 23, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 23 Ν. 4057/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).  

9. Την υπ΄αριθμ. 8053/515/20.07.2021  Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πότε δημιουργήθηκε το Δίκτυο Eurodesk; 

Το Eurodesk πρωτοσυστάθηκε το 1990 στο Εδιμβούργο, ως μια πρωτοβουλία από νέους ανθρώπους για νέους 

ανθρώπους. Η βασική ιδέα ήταν οι νέοι να συγκεντρώσουν και να αναδείξουν τις πληροφορίες που αφορούν 

στους νέους και σε όσους δουλεύουν με/για τους νέους. Η πρωτοβουλία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι το 1995, 7 εθνικά γραφεία Eurodesk ιδρύθηκαν στη Δανία, τη Γαλλία, την 

Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με συντονίστρια τη Σκωτία. 

Το 1996 ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το Eurodesk Brussels Link (EBL), το οποίο έκτοτε συντονίζει και ελέγχει όλα 

τα εθνικά γραφεία Eurodesk, προκειμένου αυτά να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο ενδιαφερόμενο 

κοινό. Το Eurodesk Greece πρωτοσυστάθηκε στην Αθήνα το 1999 και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας, καθώς και των προγενέστερων αυτού, αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 
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Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος 

Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, αποφασίζει να 

συγκροτήσει το Εθνικό Δίκτυο Πολλαπλασιαστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα. 

Σκοπός είναι οι επικείμενοι φορείς-πολλαπλασιαστές (“organisations-multipliers”) του, να διευκολύνουν 

την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στους νέους και τις νέες σε ολόκληρη την Ελλάδα 

και να διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας ενεργά στην 

παροχή επιπρόσθετων ευκαιριών κινητικότητας. Οι πολλαπλασιαστές του δικτύου Eurodesk θα 

αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του Δικτύου, καθώς αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων 

ευρωπαϊκών προσεγγίσεων στην παροχή ευρωπαϊκής πληροφόρησης και βασικής συμβουλευτικής στους 

νέους.  

Α) Τι είναι το Eurodesk;  

Το Δίκτυο Eurodesk λειτουργεί υπό την αιγίδα και συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

δρα υποστηρικτικά στα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps. Αποτελεί βασική πηγή 

δωρεάν, έγκαιρης, έγκυρης και εξατομικευμένης πληροφόρησης για νέους ανθρώπους κυρίως ηλικίας 13-

30 ετών (όπως μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, νέους με λιγότερες ευκαιρίες κ.λπ.), αλλά και για όσους 

εργάζονται με/για νέους, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 

υπηρεσιών youth work, youth mentoring, youth facilitating, ευκαιριών κινητικότητας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των youth leaders, των εκπαιδευτικών που δείχνουν 

ενδιαφέρον για τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, των κοινωνικών λειτουργών, των φροντιστών, 

των μεντόρων και των managers στον τομέα της νεολαίας.  

Η ελληνική ομάδα Eurodesk είναι μέλος του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου με εθνικούς εκπρόσωπους σε 36 

Ευρωπαϊκές Χώρες, με 38 Εθνικά κέντρα συνολικά και πάνω από 1.600 τοπικούς εκπροσώπους. 

 

Α.1.) Σκοπός, όραμα, αρχές και στόχοι του Eurodesk Greece: 

Σκοπός του Eurodesk Greece είναι η υποστήριξη των νέων ανθρώπων, δείχνοντάς τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες κινητικότητας που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να 

προετοιμάσουν τη δική τους μοναδική και επιτυχημένη πορεία.  

Στο Eurodesk Greece όραμά μας είναι οι νέοι άνθρωποι να έχουν έμπρακτα την ίδια δυνατότητα πρόσβασης 

στην πληροφορία, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες μέσω της κινητικότητας, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, 
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αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενδυναμώσουν τα υπάρχοντα δίκτυα 

συνεργασίας τους και να αποκτήσουν νέα και να χτίσουν νέες γέφυρες ενδυνάμωσης για μια Ευρώπη πιο 

αλληλέγγυα και συμπεριληπτική.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δίκτυο Eurodesk είναι οι ακόλουθες: 

• Να προσφέρει δωρεάν, έγκυρη, αξιόπιστη, εξατομικευμένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα 

νεολαίας, όπως είναι οι ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης, η επιμόρφωση κυρίως στη μη τυπική και την άτυπη 

εκπαίδευση, η κατάρτιση, ο εθελοντισμός, η απασχόληση και οι ευκαιρίες ανταλλαγών νέων και λοιπών 

ευκαιριών κινητικότητας, 

• Να αναπαράγει και να κοινοποιεί εγκαίρως πληροφορίες για θέματα, δράσεις, δραστηριότητες, πολιτικές και 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γρήγορη πρόσβαση σε διαδικτυακή ευρωπαϊκή πληροφόρηση, 

συμπεριλαμβανομένων των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, 

• Να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα δικτύωσης και δραστηριοποίησης, 

• Να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου για την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στη νεολαία και την 

αλληλεπίδραση των νέων, 

•  Να συνδιοργανώνει και να συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια κατάρτισης για όσους 

εργάζονται με/για νέους, workshops, διαβουλεύσεις, ημερίδες, συνέδρια, προσομοιωτικές δραστηριότητες 

κ.ά, 

• Να προβάλει και να αναπαράγει δράσεις και συνεργασίες φορέων, καθώς και καλές πρακτικές, 

• Να μεγεθύνει και να προβάλει τον αντίκτυπο των συλλογικών δράσεων, 

• Να δομεί, να ενισχύει ποιοτικά και να μεγεθύνει το δίκτυο των πολλαπλασιαστών του, 

• Να συνεργάζεται με άλλους διαύλους επικοινωνίας, όπως κέντρα πληροφόρησης Europe Direct, EURES και 

Euroguidance, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ανώτατα και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, think 

tanks, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ινστιτούτα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις 

που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα ενημέρωσης ή συμβουλευτικής των νέων, δήμους, περιφέρειες και 

άλλους δυνητικά επιλέξιμους φορείς, 

• Να συμβάλει και να προωθεί (σ)την κοινωνική δικτύωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της νεολαίας μέσω εξειδικευμένων εργαλείων αναζήτησης και εύρεσης εταίρων, 

• Να προσφέρει υποστηρικτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ειδικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα Erasmus+ και European Solidarity Corps, 

• Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ενημέρωσης. 

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Eurodesk στον ιστότοπο: www.eurodesk.eu. 

about:blank
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Β) Προϋποθέσεις ένταξης στο δίκτυο: 

Β.1.) Φορείς που μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές του δικτύου Eurodesk Greece: 

• Εκπαιδευτικοί οργανισμοί {δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας , δημόσια Πανεπιστήμια, δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες}, 

• Τοπικοί (δημοτικοί) και περιφερειακοί οργανισμοί νέων, 

• Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θεματικούς άξονες, όπως η ένταξη ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ιδιότητα του πολίτη, η υγεία, οι ευκαιρίες 

κινητικότητας, το περιβάλλον, η εργασία/απασχόληση, ο εθελοντισμός, η μάθηση και η 

ευαισθητοποίηση των πληθυσμών για τα προαναφερθέντα ή συναφή θέματα, 

• Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 

• Κέντρα πληροφόρησης και κοινότητας νέων σε δήμους και περιφέρειες, 

• Δήμοι 

• Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης Europe Direct, κέντρα EURES και Euroguidance, 

• Δημόσια ινστιτούτα κατάρτισης, 

• Ερευνητικοί φορείς και ινστιτούτα, 

• Πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώσεις ή όμιλοι, 

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις («ΚοινΣΕΠ»), 

• Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις («ΑΜΚΕ»), 

• Λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(«ΚΑΛΟ») και 

• Άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την πληροφόρηση και τη 

συμβουλευτική. 

 

*  Διευκρινίζεται ότι οι φορείς που μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές του Δικτύου θα πρέπει να είναι μη 

κερδοσκοπικοί ή, αν είναι κερδοσκοπικοί, να εντάσσονται στον τριτογενή τομέα της κοινωνικής οικονομίας 

και να προσφέρουν υπηρεσίες και στους νέους.  
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*Διευκρινίζεται ότι από κάθε φορέα θα πρέπει να οριστούν έως δύο άτομα που θα είναι υπεύθυνα για το 

δίκτυο Eurodesk, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας. 

 

B.2.) Προνόμια ένταξης του φορέα σας στο δίκτυο Eurodesk Greece: 

Προτεραιότητα της ομάδας Eurodesk Greece είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και δίκτυα νέων, 

η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους πολλαπλασιαστές του, με στόχο τη δωρεάν και αξιόπιστη 

πληροφόρησή τους.  

 

Εντάσσοντας τον φορέα που εκπροσωπείτε στο ευρωπαϊκό δίκτυο Eurodesk: 

• Θα ενημερώνεστε στοχευμένα για πηγές χρηματοδότησης και σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα όπως οι 

πολιτικές για τη νεολαία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαχείριση προγραμμάτων, η διαπολιτισμικότητα, η 

κοινωνική ένταξη, οι ψηφιακές δεξιότητες, η κοινωνική επιχειρηματικότητα κ.ο.κ., 

• Θα λαμβάνετε υπηρεσίες πληροφόρησης και βασικής συμβουλευτικής για τις Βασικές Δράσεις των 

προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps, που αφορούν στον τομέα της Νεολαίας, 

• Θα εκπαιδευτείτε και θα καταρτιστείτε στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για τους 

νέους, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, 

• Θα καταρτίζεστε από youth workers, leaders, trainers, facilitators, managers και μέντορες νέων, 

• Θα έχετε πρόσβαση σε ευκαιρίες για job shadowing και μελέτες επίσκεψης,  

• Θα καταρτιστείτε στη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων του eurodesk.eu και της  

Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, 

• Θα γίνετε μέλη ενός εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου πιθανών εταίρων, θα ισχυροποιήσετε το δίκτυό σας 

και θα ανταλλάξετε καλές πρακτικές, 

• Θα μπορείτε να συμμετάσχετε στα ετήσια Eurodesk Awards με project της επιλογής σας σε μια ευρεία 

θεματολογία με αποδέκτες τους νέους –κατόπιν συμφωνίας της εθνικής εκπροσώπου του Εurodesk Greece, 

• Θα προωθήσετε περαιτέρω το όραμα και το έργο του φορέα σας, όπως επίσης και ευκαιρίες κινητικότητας 

νέων στα κανάλια επικοινωνίας του Eurodesk Greece και της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, 

• Θα έχετε τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων σε θεματικές που αφορούν στο πρόγραμμα Erasmus+, το 

European Solidarity Corps, το Eurodesk,  την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, το DiscoverEU, το 

Erasmus+ Virtual Exchange και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τους νέους.  
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Ο φορέας σας μπορεί να ωφεληθεί από την ιδιότητα του τοπικού εκπροσώπου/πολλαπλασιαστή του 

δικτύου Eurodesk με τους εξής τρόπους: 

✓ Ιδιότητα φορέα-μέλους ενός δυναμικού εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου, 

✓ Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων του Eurodesk για πιο εύκολη και στοχευμένη αναζήτηση και 

εύρεση εταίρων και πρόσβαση σε ευκαιρίες εξειδικευμένης κατάρτισης, 

✓ Δυνατότητα αυξημένης ορατότητας και γνωστοποίησης του έργου σας, 

✓ Περαιτέρω δυνατότητες επαγγελματικής δικτύωσης και ευρύτερων συνεργασιών, 

✓ Δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές και ευρωπαϊκές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως job 

shadowing, μελέτες επίσκεψης κ.ά., 

✓ Παρακολούθηση των δελτίων τύπου και των προγραμμάτων, που αφορούν στις πολιτικές και τα 

προγράμματα για τη νεολαία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 

✓ Δυνατότητα ανταλλαγής και ευρύτερης διάχυσης ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας, 

✓ Απόκτηση ενημερωτικού και προωθητικού υλικού ενημέρωσης και gadgets για τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών σας στον τομέα της νεολαίας του προγράμματος Erasmus+, 

✓ Προηγμένες δυνατότητες αναγνώρισης και στοχευμένης διάχυσης (βραβεία πολλαπλασιαστών Eurodesk 

και Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας) και προβολή στα υπάρχοντα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας 

του Δικτύου, 

✓ Ενίσχυση δημοσίων σχέσεων μέσω συμμετοχής σε ευρύτερες καμπάνιες προώθησης της ευρωπαϊκής 

agenda, όπως το “Time to Move” και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας “European Youth Week”, 

✓ Υποστήριξη σε είδη, όπως καλυμμένη μετακίνηση και κατάρτιση (ανάλογα με τον εκάστοτε ετήσιο 

προϋπολογισμό του εθνικού Eurodesk) για δραστηριότητες πληροφόρησης διάχυσης και διοργάνωσης 

εκδηλώσεων για τους νέους κατόπιν έγκαιρης γνωστοποίησης και συμφωνίας.  

 

Β.3.) Αρμοδιότητες του φορέα σας στο δίκτυο Eurodesk Greece: 

• Να προσφέρετε δωρεάν, έγκυρη, έγκαιρη και εξατομικευμένη πληροφόρηση σε νέους και ομάδες νέων 

δια ζώσης και μέσω προφορικής, γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή 

Πύλη της Νεολαίας και το ενδοδίκτυο G-Suite ή/και τα e-mails και τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας 

που θα δηλώσετε στο Eurodesk Greece,  

• Να προωθείτε ενεργά τις ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους και ειδικότερα τις ανταλλαγές νέων, 

την κατάρτιση των youth workers και συναφών επαγγελματικών ιδιοτήτων, τις δραστηριότητες 

εθελοντισμού, τις στρατηγικές συμπράξεις για την καινοτομία και το διαρθρωμένο διάλογο, όπως αυτές 

περιγράφονται στον τρέχοντα οδηγό του προγράμματος, 
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• Nα συνδιοργανώνετε εκδηλώσεις επάνω σε επίκαιρα θέματα που αφορούν άμεσα τη νεολαία, 

• Να αναπαράγετε, να δημιουργείτε και να εμπλουτίζετε το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής 

Πύλης της Νεολαίας με ψηφιακό περιεχόμενο, προσφιλές στους νέους και τις νέες, 

• Να επικαιροποιείτε και να εμπλουτίζετε τη βάση δεδομένων του eurodesk.eu με μεταφράσεις ευκαιριών 

κινητικότητας από τα αγγλικά στα ελληνικά ή/και αντίστροφα, 

• Να χρησιμοποιείτε συστηματικά το ενδοδίκτυο του Eurodesk για επικοινωνία στα ελληνικά και τα 

αγγλικά με τους ενδιαφερόμενους νέους, τους υπόλοιπους εθνικούς εκπροσώπους Eurodesk και τους 

πολλαπλασιαστές του Δικτύου, 

• Να προάγετε και να ενισχύετε την κοινωνική δικτύωση με νέους από και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Erasmus+,  

• Να συμμετέχετε σε δράσεις κινητικότητας, καμπάνιες και άλλες προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις 

του Δικτύου Eurodesk και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

• Να προετοιμάζετε στο τέλος του έτους ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες που υλοποιήσατε στο 

πλαίσιο του Δικτύου Eurodesk και να συμπληρώνετε τον κατάλογο ποιότητας (quality catalogue) των 

πολλαπλασιαστών. 

 

Κατηγοριοποίηση φορέων-πολλαπλασιαστών: 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εγγράφων που θα προσκομίσουν, θα 

είναι δυνητικά επιλέξιμοι για τα προαναφερθέντα προνόμια ανάλογα με το βαθμό διαθεσιμότητας που 

προτίθενται και θα δεσμευτούν γραπτώς με υπογραφή σχετικής σύμβασης συνεργασίας να υποστηρίξουν το 

δίκτυο του Eurodesk Greece σύμφωνα με το αναγραφόμενο στη σύμβαση συνεργασίας πλαίσιο. 

 

Γ.) Προβλεπόμενη διαδικασία: 

O αριθμός των πολλαπλασιαστών ανά περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6 
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 

ΗΠΕΙΡΟΣ 3 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 3 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 

ΑΤΤΙΚΗ 9 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΚΡΗΤΗ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 48 

*Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα εάν σε μία περιφέρεια δεν καλυφθούν όλες οι 

θέσεις, να επιλέξει επιπλέον πολλαπλασιαστές από περιφέρειες που ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον, έτσι ώστε 

να καλυφθεί ο συνολικός αριθμός των πολλαπλασιαστών. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα, παρουσιάζοντας 

τον/την/τους/τις έως 2 ανά φορέα υποψήφιο(υς)/α/ες που θα αναλάβει/ουν τα καθήκοντα της θέσης του 

πολλαπλασιαστή-στριας/στ(ρι)ών. Άτομα, τα οποία κάνουν την πρακτική τους σε κάποιον φορέα ή μεμονωμένα 

και τα οποία θα υποβάλλουν αίτηση, ή αίτησή στους δε θα γίνει αποδεκτή λόγω επιθυμίας του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και του Eurodesk Greece να έχουν πιο σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τους 

ενδιαφερόμενους πέραν του ορίζοντα του εξάμηνου ή βραχύτερου χρονικού διαστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πολλαπλασιαστές-στριες του δικτύου Εurodesk Greece θα υπογράψουν σύμβαση 

συνεργασίας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο θα περιγράφονται ρητά τα προνόμια, 
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οι παροχές και οι αρμοδιότητές τους ως μέλη του δικτύου. To Εurodesk Greece θα διατηρεί το δικαίωμα λύσης 

της σύμβασης συνεργασίας μαζί τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσφαλμένη, ανάρμοστη ή ελλιπής χρήση 

ή παραβίαση των όρων της σύμβασης συνεργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας θα είναι διετής με 

δυνατότητα ανανέωσης εφόσον ο φορέας-πολλαπλασιαστής το επιθυμεί και εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση 

του Eurodesk Greece και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

*Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται αμοιβή για την ιδιότητα του φορέα-πολλαπλασιαστή του Eurodesk 

Greece. 

 

Δ.) Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή 

στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού: 

• Ορθά συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (επισυνάπτεται στην 

πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

• Τον εσωτερικό κανονισμό δημιουργίας και λειτουργίας του οργανισμού, το ΑΦΜ ή άλλα έγγραφα που 

πιστοποιούν το νομικό καθεστώς του οργανισμού. Βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου/ιας ή των 

υποψηφίων (έως 2 ανά φορέα) που θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες του/της πολλαπλασιαστή/στριας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του οργανισμού που θα περιλαμβάνει περιγραφή του διαθέσιμου τεχνικού και 

λογισμικού εξοπλισμού, και διαβεβαίωση ότι διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ιας ή των υποψηφίων, στην οποία και θα δηλώνεται ότι δεν 

εμπίπτει/ουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της σχετικής ενότητας (όπως περιγράφονται 

στην ενότητα Δ.2.). 

• Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων, πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων, διπλωμάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τα προσόντα των υποψηφίων 

που αναγράφονται στη σχετική ενότητα. Για τα πτυχία από το εξωτερικό απαιτείται και αναγνώριση από 

τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την κείμενη νομοθεσία. 

• Βεβαίωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο για την εμπειρία στην παροχή πληροφόρησης σε νέους ή 

Youthpass από τους υποψήφιους πολλαπλασιαστές. 
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Τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, 

στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος 

όροφος με καταληκτική ημερομηνία την 05/08/2021 με τις εξής ενδείξεις: 

Υπ’ όψιν: Καλλιόπης Δάλλα 

Προς το: 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 

ΤΚ 111 43, Αθήνα 

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Καλλιόπη Δάλλα, 

Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Eurodesk και του Τμήματος Πληροφόρησης, Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής 

στην EΜΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα eurodesk@inedivim.gr και 213 13 14 464. 

 

Δ.1.) Κριτήρια αξιολογητικής διαδικασίας / ένταξης στο δίκτυο: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:  

• Ενεργή φοιτητική/σπουδαστική ιδιότητα ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου 

(Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του εξωτερικού νόμιμα 

αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 

• Άριστη γνώση της ελληνικής και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C1,), 

η οποία θα αποδεικνύεται με τα έγγραφα που αναγνωρίζονται στον ΑΣΕΠ ή/και με συνέντευξη στα 

αγγλικά δια ζώσης ή μέσω skype. Όσοι είναι αποδεδειγμένα (και) αγγλόφωνοι δε θα χρειαστεί να 

προσκομίσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα, αλλά θα πρέπει να χειρίζονται άψογα την 

ελληνική γλώσσα στον προφορικό και γραπτό λόγο.  

• Αποδεδειγμένα πολύ καλή ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι η καθημερινή εργασία γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικών εργαλείων πληροφόρησης, με τα έγγραφα που αναγνωρίζονται στον ΑΣΕΠ. 

 

about:blank
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Κριτήρια αξιολόγησης φορέων: 

Οι φορείς και τα άτομα, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να αποτελέσουν μέλη του εθνικού δικτύου 

Eurodesk Greece θα πρέπει να: 

• Δηλώσουν εκ μέρους του φορέα τον τεχνικό  και λογισμικό εξοπλισμό που διαθέτει ο φορέας που 

εκπροσωπούν. 

• Να διαβεβαιώσουν το Eurodesk Greece ότι έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον μονοετή εμπειρία στην παροχή πληροφόρησης σε νέους.  

*Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων που ξεπερνούν τον προβλεπόμενο αριθμό φορέων ανά 

περιφέρεια (βλ. σελ.9-10), θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη εμπειρίας του φορέα στην παροχή πληροφόρησης 

σε νέους. 

 

Για τους οργανισμούς που θα γίνουν δεκτοί, προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος τεσσάρων (4) μηνών μετά 

την οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί η οριστική αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης. Σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να γίνει οριστική αποδοχή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αν δεν πληρούνται τα 

ορισθέντα κριτήρια και δεν εκτελούνται τα καθήκοντα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, 

τουλάχιστον κατά τη δοκιμαστική περίοδο. 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα διενεργεί διαδικασία επιλογής των εξειδικευμένων πολλαπλασιαστών μία 

φορά ανά έτος. Μια δεύτερη επιλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν παραστεί ανάγκη για νέους 

εξειδικευμένους πολλαπλασιαστές.  

 

Δ.2.) Κριτήρια αποκλεισμού: 

Οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση εφόσον: 

1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
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συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 1, έστω και 

αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

3. Έχουν καταδικαστεί για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, εάν η δραστηριότητα αυτή θίγει τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικό 

με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

5. Έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που αποδεδειγμένα έχει 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

6. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

7. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή/και την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. 

8. Τους έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 

9. Δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10. Από την πρόσκληση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, σύμβουλοι, συνεργάτες 

και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως 

δεύτερου (2ου) βαθμού. 

 

Ε.) Τρόπος και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής φορέων και πολλαπλασιαστών 

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων φορέων και πολλαπλασιαστών γίνεται 

από Επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στον οποίο και εισηγείται 

σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάθεση του έργου να καλέσει τον υποψήφιο 

πολλαπλασιαστή σε προφορική συνέντευξη, η οποία θα αποσκοπεί στην: 
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α) Διακρίβωση της κατοχής ή μη απ’ αυτούς, των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και της 

ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων αυτών. 

β) Παρουσίαση της προσωπικότητας γενικά, περί της κατοχής ή μη προσόντων (όπως κύρος, οξυδέρκεια, 

υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των ορισθέντων καθηκόντων. 

 

Ζ.) Διαγραφή από το Δίκτυο πολλαπλασιαστών του Eurodesk Greece 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά, τον φορέα και πολλαπλασιαστή 

που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο εφόσον:  

• Δεν τηρεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.  

 

• Δεν εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση τη σχετική σύμβαση συνεργασίας που θα υπογράψει ύστερα από 

την οριστική αποδοχή του από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κρίνει, τεκμηριώνοντας τη συγκεκριμένη του απόφαση, ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής του 

πολλαπλασιαστή. Σημειώνεται επίσης ότι ο φορέας και πολλαπλασιαστής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με 

υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, σε περίπτωση που -για 

προσωπικούς λόγους- επιθυμεί να μην είναι ενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα ή και να διαγραφεί οριστικά 

από το Δίκτυο. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο δίκτυο πολλαπλασιαστών του Eurodesk 
Greece 

  
______________________________________ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 
 
____________________________________ 
ONOMA ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 
 
______________________________________ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 
 
______________________________________ 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
 
______________________________________ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 
 
 
______________________________________ 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 
 
 
______________________________________ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ* 
(εφόσον υπάρχει) 

 
 
______________________________________ 
ΟΝΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ* 
(εφόσον υπάρχει) 

 
 
______________________________________ 
ΔΙΕΥΘ. ΦΟΡΕΑ ( ΟΔΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ,Τ.Κ) 

 
 

_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

 
_____________________________ 
ΤΗΛ. ΦΟΡΕΑ (ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ) 

 
_____________________________ 
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

  

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ…………….πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα α) τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία 

δύναται με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 

περιεχόμενο και γ) ότι η παρούσα πρόσκληση δεν 

έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί 

πρόταση για τη σύναψη σύμβασης με τους 

ενδιαφερόμενους, ούτε συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να καταρτίσει 

σύμβαση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που 

έχω στο παρόν είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να 

προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, 

εφόσον αυτό μου ζητηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

 

 
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 
1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
 
 

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

Ο/Η αιτ 
 
 
 
(υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ 

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 (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ). Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι 

παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης: 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006), 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), γ) 

Infotest (22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas 

Α.Ε.) ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) ζ) I 

SKILLS A.E. (14.9.2007) 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18−12−2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS 

CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − 

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS 

CERT ΕΠΕ) θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: α) ECDL Eλλάς Α.Ε. 
• ECDL Core Certificate 
• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

• Cambridge International Diploma in IT Skills 

• Cambridge International 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) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε 

συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», 

«Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και «Βάσεις Δεδομένων») 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) ζ) I SKILLS A.E. 

• Basic I.T. Standard 

• Basic I.T. Thematic 

• Basic I.T. Core 

ΑΔΑ: Ω1ΥΕ46ΨΖΣΠ-ΙΩΦ



17 
 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ 

ή ΙΜΦΟΣΕΡΤ−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) θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• Basic Office ,Business Office 

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία 

πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2010, παρατείνεται έως 30/6/2013. (Σχετική 

απόφαση ΕΟΠΠΕΠ 

Β/23696/20.12.2012) 

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. Ο 

υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που 

διορίζεται. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. 

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.6.2013, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, 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 .και η ισχύς τους έληγε την 31.12.2012, 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) και 

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas 

Α.Ε.). 

 

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 (ΤΕ) 

Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

 

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 

επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και 

ΤΕΙ 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. 

 

5. Γίνονται επίσης δεκτά, 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. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την 

έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν 
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από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30.6.2013. (Σχετική απόφαση 

ΕΟΠΠΕΠ Β/23696/20.12.2012). 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 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) 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.) 

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

− Πληροφορικής 
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 

− Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. 

− Βιομηχανικής Πληροφορικής 

− Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

− Τηλεπληροφορικής και Διοίησης 

− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
− Διαχείρισης Πληροφοριών 

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Γ) 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: 
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 άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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. 

• 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). 

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). 
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• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 

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). 
• 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 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 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 & 
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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. 

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, 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 OPÉRATIONNEL 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, απαιτείται 

βεβαίω− ση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του 

πιστοποιητικού. 

 

 Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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. 

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου 

Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του 

Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN 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. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 (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. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

 Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

 

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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. 

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA . 
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• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE 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. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας). 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 

2003) . 

 (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. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

 

 Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

 

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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. 

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of 

Education). 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). 

(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. 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 

 (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. 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Επίσης: 

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 
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(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τηςαλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, 

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον 

Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται 

ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής 

διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

Σημείωση: 

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 

αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη 

γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και 

ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 

γλώσσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω1ΥΕ46ΨΖΣΠ-ΙΩΦ



26 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Προσωπικά δεδομένα 

1. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2027, θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και θα είναι διαθέσιμα στους 

ελέγχους. όποτε αυτά ζητηθούν. 

2. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης οφείλει: Να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, 

σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Παράρτημα ).   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αχαρνών 417. Ενεργώντας σύμφωνα με τους ορισμούς του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων 

πολλαπλασιαστών λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών 

δεδομένων. 

Ταυτόχρονα, οι επιλεχθείς πολλαπλασιαστές ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και 

οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται στο σύνολο των απαιτήσεων του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

Σκοπός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με το παρόν είναι να ενημερώσει με 

διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα που  

 

ΑΔΑ: Ω1ΥΕ46ΨΖΣΠ-ΙΩΦ



27 
 

επεξεργάζεται στα πλαίσια των θέσεων που προκηρύσσονται και των μεταξύ τους συμβάσεων 

και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία για τους όρους που θα 

πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά από την ολοκλήρωση αυτής. 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι ο 

υπάλληλος με Α.Μ. 7728 με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή στο 

τηλέφωνο 213-131-4623.  

 

Σκοπός επεξεργασίας 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένων των υποψηφίων πολλαπλασιαστών με σκοπό την αξιολόγηση τους στα 

πλαίσια της διαδικασίας επιλογής όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη νομοθεσία. 

Επιπλέον σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης καθώς και η 

τήρηση νόμιμων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο. 

Ποια δεδομένα συλλέγονται 

Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

προέρχονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με 

τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1151/Β/29-03-

2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018, της τήρησης των συμβάσεων, της εκκαθάρισης δαπανών 

και της εξόφλησης αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσια αυτό είναι τα εξής: 

• Ατομικά Στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας 

• Στοιχεία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

• Στοιχεία επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας 

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από το Ίδρυμα Νεολαίας και 

Δια Βίου Μάθησης για την αξιολόγηση στη διαδικασία ανάθεσης. 

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας 
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Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης είναι η τήρηση έννομης υποχρέωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.4624/2019 και 

η εκτέλεση της σύμβασης. 

Διαβίβαση σε τρίτους 

Τα παραπάνω δεδομένα των οικονομικών φορέων/αναδόχων δύναται να γνωστοποιούνται και 

σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή και να επεξεργάζονται από 

εξωτερικούς συνεργάτες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ όπως είναι η εταιρεία τήρησης του μηχανογραφικού 

συστήματος, η νομική σύμβουλος και άλλοι, το σύνολο των οποίων δεσμεύεται με όρους 

τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

Χρόνος τήρησης 

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επεξεργάζονται έως και την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, 

την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από 

δημόσιες αρχές. 

Δικαιώματα 

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τα φυσικά πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα 

που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, 

διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης,εφόσον 

πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορούν να 

ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με 

Α.Μ. 7728 στο τηλέφωνο 213-131-4623. Επίσης τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να 

προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρούν 

ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 

115 23, +30 210 6475600). 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για την τεχνολογική και φυσική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που 
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επεξεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων. 

Εκτελών την επεξεργασία 

Στο πλαίσιο της παρούσας και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δύναται οι 

εκτελούντες την επεξεργασία να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά των κάτωθι ομάδων για τις οποίες το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας: συνεργατών και καταρτιζόμενων. Οι εκτελούντες την 

επεξεργασία λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης και οφείλουν: 

1. Να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων τα οποία 

περιέρχονται εις γνώση τους και τα οποία επεξεργάζονται στο πλαίσια της άσκησης των 

καθηκόντων τους ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί ή επ΄ ευκαιρία αυτής. Δεν επιτρέπεται 

να προβαίνουν σε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο αποκάλυψη των 

δεδομένων αυτών σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό καθίσταται απολύτως απαραίτητο στα 

πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του και για λόγους διεκπεραίωσης της εργασίας που 

τους έχει ανατεθεί ή απαιτείται από διάταξη νόμου. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, περιλαμβανομένων –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εξωτερικών συνεργατών 

και προμηθευτών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και προσώπων του οικογενειακού, φιλικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος τους. Ως τρίτοι νοούνται και άλλα μέλη του προσωπικού του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον η άσκηση των καθηκόντων ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί δεν 

προϋποθέτει ή/και απαιτεί την κοινοποίηση και γνώση των ως άνω δεδομένων. 

2. Να χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους 

σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρώντας τις 

εντολές αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Υπευθύνου Προστασίας 

Δεδομένων. 

3. Να μην προβαίνουν σε αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επέμβαση, συλλογή, 

καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, 

χρήση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχετισμό, συνδυασμό, περιορισμό, 

διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας ή και περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 
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4. Να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες που έχουν 

λάβει ειδικά από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή γνωρίζουν λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της 

εργασίας τους αναφορικά με τα μέτρα φυσικής, οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας για την 

προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών 

δεδομένων. 

5. Υποχρεούνται να ανακοινώσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων 

και οδηγιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή παραβίαση της ασφάλειας αυτών 

υποπέσει στην αντίληψή τους. 
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