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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη συμμετοχή στο διαδικτυακό «Πρόγραμμα Κατάρτισης
για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή».

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 4583/101/07.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με την
οποία ενέκρινε τη συνεργασία του με την Google Ελλάδας για την υλοποίηση του Προγράμματος
Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή, με βασικό στόχο οι
ωφελούμενοι να καταρτιστούν σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας προκειμένου να είναι σε θέση
να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση.
2. Την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και Google Ελλάδας (Σεπτέμβριος
2021).
Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. αποφασίζει:
Καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 20/09/2021 και
ώρα 15:00 έως και 03/10/2021 και ώρα 23:59.
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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
Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή”.
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-giate-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe
Στη συνέχεια, επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ.
Επίσης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.
(www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι
χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Ο.Α.Ε.Δ.) μπορούν να εισαχθούν στην
ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω
πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».
Περιεχόμενο και Διάρκεια Κατάρτισης
Το παρόν πρόγραμμα, αφορά στην παροχή διαδικτυακής σύγχρονης κατάρτισης, σε 3.000
εγγεγραμμένους ανέργους έως 29 ετών και σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από
30 έως 45 ετών, με θέμα «Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
στην Ψηφιακή Εποχή». Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την
Google Ελλάδας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικό στόχο να καταρτιστούν
σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα
επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση από την αρχή. Μέσα από αυτό το
διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν όπως η ταυτότητα
της επιχείρησης, η διαχείριση της αγοράς, η εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, η προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα χωρίς εμπειρία γύρω από την επιχειρηματικότητα και τις
επιχειρήσεις, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του οι ωφελούμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα
επιχειρηματικό πλάνο.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν σαράντα (40) τμήματα των εκατό (100) ατόμων το
καθένα. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη διαδικτυακή
εκπαίδευση, θα έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) ώρες και θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες εβδομάδες. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος κατάρτισης
διαφοροποιείται για τον κάθε ωφελούμενο ανάλογα με το τμήμα στο οποίο θα συμμετέχει. Σε
περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για τη συμμετοχή του,
απορρίπτεται και καλούνται επιλαχόντες.
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Οι ενότητες του προγράμματος κατάρτισης αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών και των
ψηφιακών δεξιοτήτων και είναι οι παρακάτω:
1. Δομή επιχειρηματικού πλάνου και επιχειρησιακή ταυτότητα
2. Χαρτογράφηση και ανάλυση της αγοράς
3. Χτίσιμο στρατηγικής της μάρκας σας
4. Καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης
5. Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
6. Δημιουργία & Ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας και e-shop
7. Διαχείριση και Προώθηση στα Social media
8. Διαφήμιση προϊόντων & υπηρεσιών στο διαδίκτυο
9. Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων για την επιχείρησή μου
10. Σύνθεση επιχειρηματικού πλάνου και Ιστορίες επιχειρηματικότητας

Βεβαίωση Παρακολούθησης της Κατάρτισης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (παρουσία σε τουλάχιστον 8 από τις
10 διδακτικές ενότητες) οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από τη Google.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
1.

Ενεργό δελτίο ανεργίας.

2.

Ηλικία έως 45 ετών.

3.

Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4.

Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από

το ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Α.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των
αιτήσεων.
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά να
επισυνάψουν σε αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας
Πρόσκλησης: 1) Τίτλο Σπουδών και 2) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Γνώσης Αγγλικών Επιπέδου Β2.
Επίσης, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους, τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και της
Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης.
Διαδικασία Επιλογής - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούν
τα κριτήρια συμμετοχής, έως τη συμπλήρωση των 3.000 θέσεων για τους ανέργους ηλικίας έως 29
ετών και έως τη συμπλήρωση των 1.000 θέσεων για τους ανέργους ηλικίας από 30 έως 45 ετών,
ενώ όλοι οι υπόλοιποι από τους αιτούντες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, θα θεωρούνται
επιλαχόντες. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους επιτυχόντες και τους
επιλαχόντες μιας από τις δύο κατηγορίες, δύναται να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας των επιλαχόντων
της άλλης κατηγορίας.

Η διαδικασία της επιλογής θα έχει ως εξής:

από

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι αιτήσεις θα ελεγχθούν
Πρωτοβάθμια

Επιτροπή

Αξιολόγησης

και

θα

εκδοθούν

προσωρινοί

πίνακες

επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
Ο.Α.Ε.Δ.


Οι

υποψήφιοι

θα

έχουν

δικαίωμα

υποβολής

ένστασης

επί

των

προσωρινών

αποτελεσμάτων, σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών.


Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων,

και θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του
προγράμματος κατάρτισης, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
●

Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αποσταλεί από τον

Ο.Α.Ε.Δ. ενημερωτικό email σχετικά με την επιλογή του στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα τον
οδηγεί στην πλατφόρμα διαχείρισης σεμιναρίων της Google. Στη συνέχεια, αφότου εγγραφούν
στην πλατφόρμα του προγράμματος, θα λάβουν ενημερωτικό email από την Ομάδα Έργου της
Google με λεπτομέρειες για την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων της σύγχρονης
εκπαίδευσης.
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Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:
●
●
●
●

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 20 Σεπτεμβρίου 2021.
Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 3 Οκτωβρίου 2021.
Ημερομηνία έναρξης συνολικά του προγράμματος: 25 Οκτωβρίου 2021.
Ημερομηνία λήξης συνολικά του προγράμματος: 24 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr

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
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INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE 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 - CaMLA) 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


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
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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


Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:


κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του

άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).


απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι 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 Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
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Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
i.

βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
ii.

βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Σημειώσεις:
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.
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