Το Πιστοποιητικό της Ικανότητας Προσώπων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που
χορηγεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση (στο εξής ΕΑΕ) κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις
πιστοποιεί ότι ο κάτοχος διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις με
βάση επιτυχίας το 70%. Σχετικά με τη χρήση του πιστοποιητικού, των σημάτων και του λογοτύπου
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ισχύουν τα εξής:

1. Γενικοί όροι χρήσης
1.1. Η ΕΑΕ χορηγεί στον επιτυχόντα υποψήφιο αποκλειστικά και μόνο το αμεταβίβαστο και μη
αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος που αυτό
φέρει και όχι το δικαίωμα κυριότητας ή την καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιδιοκτησία επί
του εγγράφου του πιστοποιητικού και του σήματος. Το οποίο δικαίωμα κυριότητας και
ιδιοκτησίας παραμένει αποκλειστικά και μόνο στην ΕΑΕ και προς όφελος αυτής,
ανεξαρτήτως εάν ο κάτοχος έχει καταβάλει αμοιβή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Το
δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος χορηγείται και ανακαλείται
οποτεδήποτε κατά τους όρους του παρόντος.
1.2. Το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος πιστοποίησης αφορά
αποκλειστικά και μόνο το γνωστικό αντικείμενο (syllabus) στο οποίο εξετάσθηκε επιτυχώς ο
κάτοχος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλα πέραν αυτού.
1.3. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις και την έκδοση του πιστοποιητικού, η ΕΑΕ δίνει
στον κάτοχό του το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης. Το σήμα
πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα Α
(επίπεδο 5 και επίπεδο 7), πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και εύκολα
αναγνωρίσιμο. Ο κάτοχός του δεν έχει τη δικαιοδοσία να επιφέρει κανενός είδους αλλαγή
σε αυτό με εξαίρεση το μέγεθός του συνολικά.
1.4. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι υποχρεωμένος, πριν από τη χρήση του σε ιστοσελίδες,
επιστολόχαρτα, διαφημιστικό υλικό, έντυπα, ετικέτες, επαγγελματικές κάρτες κ.λπ., να
υποβάλει υπόδειγμα στην ΕΑΕ για την έγγραφη χορήγηση της συναίνεσής της. Η ΕΑΕ
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις και να μην επιτρέψει τη χρήση του λογοτύπου
αν ο κάτοχος δεν τις πραγματοποιήσει.
1.5. Η χρήση του σήματος πιστοποίησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον κάτοχό του και
δεν μπορεί το πιστοποιητικό, το σήμα ή το δικαίωμα χρήσης τους να μεταβιβαστεί με ή
χωρίς αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, σε οποιονδήποτε τρίτο.
1.6. Η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αξιώσεις αποζημιώσεων
και χρηματικής ικανοποίησης για τυχόν ζημία ή ηθική βλάβη αντίστοιχα που υπέστη από
ενέργειες ή παραλείψεις του κατόχου. Επίσης, η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου στις αρμόδιες ελεγκτικές, δικαστικές ή άλλες
αρχές εφόσον από ενέργειες ή παραλείψεις του κατόχου θίγεται ή απειλείται το δημόσιο
συμφέρον.
1.7. Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις κατά της ΕΑΕ από
οποιονδήποτε τρίτο επειδή ο κάτοχος χρησιμοποίησε το πιστοποιητικό ή το σήμα
πιστοποίησης με τρόπο αντίθετο προς τους όρους του παρόντος, τους κανονισμούς

εξετάσεων της ΕΑΕ ή τις διατάξεις του νόμου, ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι
υποχρεωμένος να απαλλάξει την ΕΑΕ από τις αξιώσεις αυτές. Η ισχύς του όρου θα
επέρχεται αυτομάτως με την δήλωση συμμετοχής του υποψήφιου στη διαδικασία
πιστοποίησης.
1.8. Ο κάτοχος δεσμεύεται και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό σε κάθε
περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρερμηνεία του
γνωστικού αντικειμένου στο οποίο πιστοποιήθηκε και πέραν αυτού να μεριμνά, ώστε να
μην προκαλείται, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και σε κάθε περίπτωση, η εντύπωση ότι η
χρήση του σήματος χορηγήθηκε κατόπιν ελέγχου από αρμόδια κρατική αρχή, δημόσιο
όργανο ή φορέα.
1.9. Το πιστοποιητικό και το σήμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με παραπλανητικό
τρόπο για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να
παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το
πιστοποιητικό και το σήμα. Το πιστοποιητικό και το σήμα πρέπει να χρησιμοποιούνται
πάντα κατά τους όρους της σύμβασης και του νόμου, αλλιώς η ΕΑΕ δικαιούται να τα
ανακαλεί μονομερώς οποτεδήποτε.

2. Υποχρεώσεις κατόχου πιστοποίησης
Ο πιστοποιημένος θα πρέπει:
2.1. να ενεργεί επαγγελματικά, κατά τα χρηστά ήθη και τη συναλλακτική καλή πίστη
2.2. να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του
επαγγέλματος
2.3. να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην
χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το
σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες τις οποίες δεν έχει
την ικανότητα και κατάρτιση να εκτελέσει. Ο κάτοχος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την
πιστοποίηση ή το σήμα με παραπλανητικό τρόπο ή να δημιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις
σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει.
2.4. να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του
εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
2.5. να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται
από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
2.6. να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα, ανταλλάγματα κτλ) από
οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση και
ακεραιότητα
2.7. να είναι δίκαιη και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
2.8. να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του
φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε
προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
2.9. να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή των
υπηρεσιών του και να εργάζεται υπεύθυνα και συστηματικά για την αποφυγή τους.
2.10.
να γνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος.

3. Κατάργηση του δικαιώματος χρήσης
3.1. Το δικαίωμα του κατόχου να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και σήμα και να διατηρεί αυτά
παύει αυτόματα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση αν:
3.1.1. ο κάτοχος παραβιάσει όρο των κανονισμών των εξετάσεων, καταχράται, παραποίει,
ή αλλοιώνει το πιστοποιητικό ή το σήμα, ή τα χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο με τους
όρους του παρόντος και τον νόμο
3.1.2. ο κάτοχος έχει καταδικασθεί για κακούργημα, και ασχέτως βαθμού αδικήματος για
τις αξιόποινες πράξεις κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παράνομης βίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη
για κακουργήματα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα ποινικά αδικήματα

3.1.3. η χορήγηση ή διατήρηση του πιστοποιητικού απαγορευτεί από νόμο, διοικητική
πράξη, δικαστική απόφαση ή γενικά πράξη ή απόφαση οποιασδήποτε Αρχής, οργάνου
ή φορέα, δημόσιου ή άλλου, εθνικού ή Ευρωπαϊκού στα πλαίσια οποιασδήποτε
δικαιοδοσίας, αρμοδιότητας και διαδικασίας
3.1.4. ο κάτοχος δεν συμμετέχει στη διαδικασία επαναξιολόγησης σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ΕΑΕ
3.1.5. Ο κάτοχος δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες της ΕΑΕ και μάλιστα μέσα
στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η
ΕΑΕ επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της με κάθε νόμιμο
τρόπο και μέσο, δικαστικό ή/και εξωδικαστικό.
3.2. Η ΕΑΕ δικαιούται να ενημερώνει κάθε αρμόδια διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, να
προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, αν το κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την ανάκληση του
πιστοποιητικού και να ενημερώνει αρμοδίως το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων.
3.3. Στις περιπτώσεις κατάργησης του δικαιώματος χρήσης, ανάκλησης ή κατάργησης του
πιστοποιητικού επιστρέφονται στην ΕΑΕ με δαπάνες του κατόχου το σήμα και τα
πρωτότυπα όλων τα σχετικών εγγράφων.

4. Ισχύς και έλεγχος ισχύος πιστοποιητικού
4.1. Το πιστοποιητικό Ικανότητας Προσώπων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
που εκδίδει η ΕΑΕ έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος που καθορίζεται στα 3 έτη από την
ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού εκτός αν άλλο ορίσει καθ’ ύλη δημόσιος
φορέας (πχ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείο Παιδείας, κλπ).
4.2. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού αυτό παύει να έχει οποιαδήποτε
εγκυρότητα. Η ΕΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις
που προκλήθηκαν από κατόχους μη ισχύοντος πιστοποιητικού.
4.3. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των χορηγηθέντων πιστοποιητικών της και την προστασία
του δημοσίου συμφέροντος, η ΕΑΕ διαθέτει διαδικτυακή εφαρμογή ελέγχου και
επιβεβαίωσης γνησιότητας και ισχύος πιστοποιητικού Ικανότητας Προσώπων στη
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
4.4. Μείωση του πεδίου πιστοποίησης μπορεί να γίνει μόνο μετά το πέρας της περιόδου ισχύος
του πιστοποιητικού (3 έτη). Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται εκ νέου πιστοποιητικό όπου
αναγράφεται το νέο πεδίο πιστοποίησης.
4.5. Η ΕΑΕ παροτρύνει και συνιστά στους πιθανούς αποδέκτες (εργοδότης, δημόσια υπηρεσία,
εκπαιδευτικό ίδρυμα, κλπ) του σχετικού πιστοποιητικού να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν:
4.5.1. την ισχύ και γνησιότητα του χορηγηθέντος στο δικαιούχο πιστοποιητικού μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής που διαθέτει η ΕΑΕ
4.5.2. την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού και την ημερομηνία λήξης αυτού
4.5.3. το γνωστικό πεδίο για το οποίο το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έχει εκδοθεί
4.5.4. την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του πιστοποιητικού ανατρέχοντας
στην σχετική λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δημοσιεύει το Κέντρο
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της ΕΑΕ στην ιστοσελίδα του (www.hau.gr/exams).

