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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ

Ο ύλδεζκνο Ξελνδόρσλ Θξάθεο

Έρνληαο ππόςε:
1.

Σελ απφ 8.3.2012 Υξεκαηνδνηηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ «Innovative & Environmentally Friendly
NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship (Καηλνηφκν θαη Φηιηθφ πξνο
ην πεξηβάιινλ Γίθηπν γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Πξνψζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο)», θαη
δηαθξηηηθφ ηίηιν ‘Green Spots’ (εθεμήο ‘Green Spots’), ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ‘Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013’, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

2.

Σελ απφ 1.3.2012 χκβαζε Δηαηξηθήο ρέζεο κεηαμχ ηνπ πλδέζκνπ Ξελνδφρσλ Θξάθεο θαη
ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ‘Κ. Καξαζενδσξή’, σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ ‘Green
Spots’.

3.

Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ ‘Green Spots’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

4.

Σελ απφ 11.4.2014 έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘Διιάδα-Βνπιγαξία
2007-2013’ αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ
Ξελνδφρσλ Θξάθεο.

5.

Σν ππ’αξηζκ. 144/15.12.2011 Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Ξελνδφρσλ Θξάθεο πεξί
απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ έξγνπ ‘Green Spots’,

6.

Σν ππ’αξηζκ. 164/14.4.2014 Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Ξελνδφρσλ Θξάθεο πεξί
έγθξηζεο ησλ φξσλ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.
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Πξνζθαιεί ηνπο ππνςεθίνπο γηα
Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ δηαρείξηζεο
θαη ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ «Innovative & Environmentally Friendly NETwork for the Development &
Promotion of Entrepreneurship», θαη δηαθξηηηθό ηίηιν ‘Green Spots’ ειιεληζηί «Καηλνηόκν θαη Φηιηθό
πξνο ην πεξηβάιινλ Γίθηπν γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Πξνώζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο» ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο έσο ηεζζάξσλ (4) κελώλ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηελ 14/9/2014. ην πιαίζην ηνπ
έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο
αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο

Σόπνο
εθηέιεζεο

απαζρόιεζεο

Δηδηθόηεηα
ΠΔ Δηδηθνχ
Δπηζηεκνληθνχ
Πξνζσπηθνχ

ΚΟΜΟΣΗΝΗ

001

Γηάξθεηα

Αξηζκόο

ζύκβαζεο

αηόκσλ

15/5/201414/9/2014

1

(Τπεχζπλνο Γηνίθεζεο)

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ

Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:




001




Οπνηνζδήπνηε θχξηνο ηίηινο ζπνπδψλ.
Άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο.
5εηήο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή εκπεηξία ζην πιαίζην επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ
3εηήο ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζε ζπλαθέο
αληηθείκελν (Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Έξγσλ Δπξσπατθήο
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο)
Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ

Ο ππνςήθηνο ηεο εηδηθήηεηαο 001 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΔΧΝ
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

001

Πεξηγξαθή Θέζεο
Η ζέζε ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηηο
αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιαδα-Βνπιγαξία, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ηε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηελ
Αξρή Πιεξσκήο, ηε δηαηήξεζε αξρείνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη
ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ έξγνπ (Γξάζε 1.2).
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ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά
εηδηθφηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:


Γηα ηελ επηινγή απαζρφιεζεο κε θσδηθφ: 001

(1) Πξνεγνχληαη νη δεκφηεο ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(2) Έπνληαη νη θάηνηθνη ηεο Θξάθεο (Β’ βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(3) Έπνληαη νη ππφινηπνη
εληνπηόηεηαο)

ζπκκεηέρνληεο

αλεμαξηήηνπ

δηακνλήο

(Γ’

βαζκόο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Α.

Σππηθή Δθπαίδεπζε

Έσο 400

Βαζκφο Πηπρίνπ
Β.

Δκπεηξία

Έσο 420

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζχκθσλα
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
Γ.

κε

ηα

φζα

ιεπηνκεξψο

πλέληεπμε

Έσο 500

Δπάξθεηα γλψζεσλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεσο, γισζζνκάζεηα
θαη πέξαλ ηεο αγγιηθήο, επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα, ζπκπεξηθνξά ζην
ρψξν εξγαζίαο
ύλνιν

Έσο 1320

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηφηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμχ
ηνπο κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ

1. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40)
θαηεγνξίεο
ΠΔ & ΣΔ
κνλάδεο

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

10

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
κήλεο εκπεηξίαο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη
άλσ

κνλάδεο

7

14

21

2
8

3
5

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαπάλσ θσδηθφ απαζρφιεζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε
κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο ππνςήθηνο κε ηελ αίηεζή ηνπ, πξέπεη λα ππνβάιεη:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν (2) όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ηεο
ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ
δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
θαηφρνπ) ή ησλ δχν φςεσλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ αηνκηθνχ
βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε
εκεξνκελία γελλήζεσο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο.
2. Βηνγξαθηθό εκείσκα.
Δπίζεο, ππνβάιιεη όζα από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή
ηνπ, ζε πξσηόηππν ή αληίγξαθν επηθπξσκέλν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ηέινο
ηνπ παξόληνο.
1. Φσηναληίγξαθν Σίηινπ πνπδώλ, λνκίκσο επηθπξσκέλν.
2. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο:
Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
α. Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:
● Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (αλ απαηηείηαη) θαη
● Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κπνξνχλ ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ
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αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
β. Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ:
● Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά
ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λα
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
● Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε θαηά
ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο
εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
β. ηξαηησηηθή ζεηεία
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Η βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο θαη ηε
δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρεη
απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα
απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ
απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο.
γ. Πξνγξάκκαηα STAGE
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ. Η ζρεηηθή βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην
είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
4. Γηα ηνπο αιινδαπνύο: Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα καο.

ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ
α) Σεο αιινδαπήο
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ
ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε
αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Οη σο
άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε
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επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή
αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή,
επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
(ΚΔΠ). Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν
ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ
πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη
πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο
λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα
απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην
άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986.
β) Σεο εκεδαπήο
α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο
έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ-άδεηεο-πηζηνπνηεηηθά-βεβαηψζεηο θ.ι.π.),
ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν
ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην
νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Η επηθχξσζε
γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ηηο
Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη
κε ηελ αλαθνίλσζε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην
άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ
επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή,
θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη
απφ ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ
ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα.
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΚΠΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 Κνηλή Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ
ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη απ’ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, κεηά
ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο νηθέηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο
αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζζέησο ε επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν.
β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο
αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ
εξγνδνηψλ θ.ι.π.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο
βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ
πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα: www.thracehotels.gr.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ
ππνβάινπλ κφλν ηαρπδξνκηθά κε επηζηνιή, ζηελ Σ.Θ. 115, 69100, Κνκνηελή,
απεπζχλνληάο ηελ ζην χλδεζκν Ξελνδφρσλ Θξάθεο
ππφςηλ θ. Κσλ/λνπ
Υαηδεθσλζηαληίλνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 6946066126) έσο 7.5.2014. Σν εκπξφζεζκν ησλ
αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα καο (www.thracehotels.gr) διδ. απφ 23.04.2014.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ θνξέα καο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Ο θνξέαο καο, αθνχ επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαιεί φινπο ζε
ζπλέληεπμε, ελψπηνλ Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ,
ζπλεπηθνπξνχκελε απφ άηνκα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία.
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξψηα απ΄ φια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο
θσδηθνχο απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ
δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηφηεηα θαη ηα ίδηα πξνζφληα,
γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα
(βαθμόρ ηίηλος ζποςδών, εμπειπία).
3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν βαζκνινγνύκελν θξηηήξην
(εμπειπία) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην
θξηηήξην (βαθμόρ ηίηλος).
4. Σέινο ζα ζπλππνινγηζηεί θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ έπεηηα απφ ηελ δηαδηθαζία
ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηελ ζρεηηθή αξκφδηα Δπηηξνπή.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,
ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα καο.
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Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία
αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε απνζηέιιεηαη ζηελ ίδηα δηεχζπλζε
κε απηή ηεο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε
Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο
ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο ελζηάζεσλ.
Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη
κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο,
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.

O
Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Κσλ/λνο Υαηδεθσλζηαληίλνπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ.146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.50/2001
Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη»
(ΦΔΚ 185/ 3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
Π.Γ.116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α΄), σο
εμήο:
α) με Κπαηικό Πιζηοποιηηικό γλωζζομάθειαρ ανηίζηοισος επιπέδος ηος ν.2740/1999, όπωρ
ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ.19 ηος άπθπος 13 ηος ν.3149/2003,
ή
β) με πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος ηων πανεπιζηημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
γ) με πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος άλλων θοπέων (πανεπιζηημίων ή μη) ανεξάπηηηα από ηη
νομική ηοςρ μοπθή, εθόζον είναι πιζηοποιημένοι ή αναγνωπιζμένοι από ηην απμόδια απσή ηηρ
οικείαρ σώπαρ για να διενεπγούν εξεηάζειρ και να σοπηγούν πιζηοποιηηικά γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ
γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Εάν δεν ςπάπσει θοπέαρ πιζηοποίηζηρ ή αναγνώπιζηρ ζηην
οικεία σώπα, απαιηείηαι βεβαίωζη ηος απμόδιος Υποςπγείος ή ηηρ Ππεζβείαρ ηηρ σώπαρ ζηην
Ελλάδα όηι ηα πιζηοποιηηικά πος σοπηγούνηαι από ηοςρ παπαπάνω θοπείρ ζε ηπίηοςρ, οι οποίοι
δεν έσοςν ωρ μηηπική γλώζζα ηην Αγγλική, είναι αποδεκηά ζε δημόζιερ ςπηπεζίερ ηηρ αςηήρ
σώπαρ ωρ έγκςπα αποδεικηικά γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Ωρ οικεία
σώπα νοείηαι η σώπα ζηην οποία η μηηπική ή επίζημη γλώζζα είναι η Αγγλική.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο νηθείνπο
θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ
Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):











CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 θαη άλσ.
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL.
ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο
άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERYθαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2).
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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) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
















CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 έσο 7.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE
LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο).
ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΝΧΔΧ.
ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία απφ
785 έσο 900 ηνπ 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.
Δπίζεο:
α) Η άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ,
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ
έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.
β) Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο
αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο.
Οη ππφ ζηνηρείν α (iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ
θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία
ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Γηά
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Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
Δπηζεκάλζεηο:
α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη
ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα
γιώζζα.
β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ
απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο.
Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλψζε μέλεο γιψζζαο
(Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε
άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο.
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ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο:

β)

1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη
νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(Ο.Δ.Δ.Κ).
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ
θνξείο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT
Hellas Α.Δ.)
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006)
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006)
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ
- TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ
ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ)
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (30-9-2009)
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ.
• 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) (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα
πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>,
<<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>, <<Παξνπζηάζεηο>> θαη <<Βάζεηο
Γεδνκέλσλ>>)
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
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ε) ΚΔΤ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
ζη) ACTA Α.Δ.
• Certified Computer User (CCU)
δ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ TELEFOS CERT ΔΠΔ

TELEFOS TRAINING

ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ -

• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο
ηίηινπ)
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
• Basic Office
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο
νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε
εθδνζεί , κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ
πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, εθόζνλ, είλαη δηνξηζηένο
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη.
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ
γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη 31.12.2012 πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ
απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ., (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. ΟΓΔ2/7396/17.11.2011) κε ηελ εμήο νλνκαζία:
α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία
Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas
Α.Δ.).
2. Mε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ.
3. Με
ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη
Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη
ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή,
Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε
Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.
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4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ αθφκε θαη κε κφλε ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ
ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ
ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ
ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Η/Τ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ
θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο , εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο
πξνππνζέζεηο εγθπξφηεηαο , γίλνληαη δεθηνί , δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο
πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα
ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο Η/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο
ηεο πξνθεξπζζφκελεο.
5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ
ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ
Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά
ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ
ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008 παξαηείλεηαη έσο 30/06/2014.
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΡΙΣΟΒΑζΜΙΑ – ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΧΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ
(όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ 50/2001 όπσο ηζρύεη)
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
-

Πιεξνθνξηθήο

-

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ

-

Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

-

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο

-

Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

-

Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο

-

Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ

-

Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

-

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ

-

Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ

-

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

-

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ

-

Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ

-

Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ

-

Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή

-

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ

-

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Η/Τ

-

Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)

-

Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

-

Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.)
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ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
- Πιεξνθνξηθήο
- Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
- Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
-

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ

-

Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο

-

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

-

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο

-

Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ

-

Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο

-

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Η/Τ (Π..Δ.)

-

Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

-

Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία

-

Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο.
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

-

Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο, ή

-

Πηπρίν Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ :
i)

Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Η/Τ,

ii) Δηδηθφηεηαο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Σνκέα,
-

Απνιπηήξηνο ηίηινο :
i)

θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ,

ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή
iii) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο.
ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο.
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