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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Συμμετοχής νέων, αμισθί στις εργασίες του έργου “ ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα 

λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο”

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα 

λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο», που  

εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

2014-2020».

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», που εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020, έχει 

σκοπό  να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο 

ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις 

οποίες  συμμετέχουν  οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης 

και δημιουργεί  αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση. 

Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο έργο, νέοι συζητούν και επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές, 

προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του 

ευρωσκεπτικισμού και των φραγμών έναντι των άλλων. Τα οράματά  και οι ιδέες τους θα 

παρουσιαστούν στην  τελική εκδήλωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι προτάσεις   τους θα 

συνοψιστούν σε κείμενο  και θα σταλούν  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διοχετευτούν στη 

διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. 

Η  ομάδα νέων από κάθε πόλη θα ορισθεί  ως ομάδα πρεσβευτών της πόλης,  θα συμμετέχει 

στις δράσεις του έργου, ανταλλάσσοντας απόψεις και προβληματισμούς με τους πρεσβευτές των 

άλλων  πόλεων που συμμετέχουν στο έργο και θα  εργάζεται αμισθί για τους στόχους του έργου. Στο 

σύνολο του έργου θα  χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα.

 Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί νέους ηλικίας 18 - 29 ετών, με άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον  για τους  στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά από 19-01-2021 έως και 21-01-2021    στο e-mail : protocollo@ioannina.gr  

( με θέμα: Για την πρόκληση του έργου «Μέλλον»)  αίτηση, συνοδευόμενη από   βιογραφικό 

σημείωμα στα ελληνικά, αποδεικτικό της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ( βλ. σχ. Παράρτημα ) 

και συνοδευτική επιστολή στα ελληνικά και αγγλικά, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο έργο.  

mailto:protocollo@ioannina.gr
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Η ομάδα πρεσβευτών της πόλης των Ιωαννίνων θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 5  νέους  

και με ανώτατο όριο τους 10 νέους. Η επιλογή  των υποψηφίων θα κριθεί από επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων. Για τη συμμετοχή των επιλεγομένων νέων στις εργασίες 

του έργου δεν προβλέπεται καμιά αμοιβή τους, ενώ με τη συμμετοχή τους αποδέχονται την 

υποχρέωση να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου στις οποίες θα καλούνται και στις ενέργειες 

που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε αυτές.  

Πληροφορίες: Υπεύθυνη έργου κα. Διονυσία Αμπατζίδη τηλ. 2651001011

Κοιν.

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

( για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

             

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΙΣΤΗΣ  ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για την απόδειξη άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι 

τίτλοι:

•CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

•BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι 19/11/2019)

•BUSINESSENGLISHCERTIFICATEHIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

overall score 200-210

•CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHτου CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

.•INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) 
απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH – TheBritishCouncil – IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 8,5 καιάνω.

•ECPE- CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHτουΠανεπιστημίουMICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.) 

•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- τουEDEXCEL, ήPEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 
τουEDEXCELήEDEXCELLEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

•ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
τουTRINITYCOLLEGELONDON.

•CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)-
MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ήCITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONALSPOKEN ESOL -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).

•EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ήPEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2)ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C2)

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction” ή 
“Credit”). 

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) 
(μέχρι 31/8/2009)

•Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 600575c1346509bbc06a9d34 στις 18/01/21 13:49

•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 (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

•NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International 
(Classic C2) 

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) 
καιC2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης)

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

•NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International 
(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) 
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