ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Ο.Σ.Δ.Κ.) / (Ν.Π.Γ.Γ.)
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΧΝ
ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΣΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΣΟ 2011 – 2012
Ο Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Σ.Δ.Κ.) έρνληαο ππφςε:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Σνλ λ. 3475/2006 (ΦΔΚ 146/ηΑ΄/13.7.2006) ¨Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο¨ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ.
305/14.7.2005 απφθαζή ηνπ.
Σελ αξηζκ. 9359/2006 (ΦΔΚ 1526/ηΒ΄/18.10.2006) Κ.Τ.Α. ¨Μεηαηξνπή ησλ Σ.Δ.Δ. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. ζε
ΔΠΑ..¨ θαη ηελ αξηζκ. 14273/17.11.2006 Κ.Τ.Α. πεξί ¨Μεηαηξνπήο ησλ Σ.Δ.Δ. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. ζε
ΔΠΑ..
Σελ αξηζκ. 6750/3.12.2007 Κ.Τ.Α. πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο καζεηψλ
ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
Σελ αξηζκ.Σ/5665/17.12.2001 (ΦΔΚ Β΄/1709/20.12.2001) Κ.Τ.Α. πνπ αθνξά ην ζέκα ίηηζεο–ηέγαζεο
θαηά θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο. θαη ηελ ζρεηηθή ππ΄ αξηζκ.
321/1.8.2006 απφθαζή ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
Σελ ππ΄ αξηζκ.151/23.4.2008 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
εηδηθφηεηαο ΔΠΑ.. ¨Μαγεηξηθή Σέρλε¨ ζηελ ΔΠΑ.. Θξάθεο.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 210/4.6.2009 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
εηδηθφηεηαο ΔΠΑ. ¨Εαραξνπιαζηηθή Σέρλε¨ ζηελ ΔΠΑ.. Κέξθπξαο.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 202/8.6.2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία είθνζη έμη (26)
ηκεκάησλ ζε ηξεηο (3) εηδηθφηεηεο ΔΠΑ.., ζε νθηψ (8) Γνκέο ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20112012.
Σελ αξηζκ. Σ/6157/4.7.2003 (ΦΔΚ 915/ηΒ΄/4.7.2003) Κ.Τ.Α. πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε ησλ Η.Δ.Κ. ηνπ
Ο.Σ.Δ.K, θαζψο επίζεο θαη ηελ Λεηηνπξγία ηξηψλ (3) εηδηθνηήησλ ¨Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Σξνθνδνζίαο¨, ¨Τπάιιεινο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ¨ θαη ¨Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο¨, ζηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο Αζελψλ, Αλαβχζζνπ, Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο, Ρφδνπ, Κέξθπξαο θαη
Ναππιίνπ.
Σελ αξηζκ. 7723/18.10.2005 (ΦΔΚ 1485/ηΒ΄/27.10.2005) Κ.Τ.Α. πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε Η.Δ.Κ ζηελ
πφιε ηεο Κέξθπξαο εηδηθφηεηαο ¨Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο¨.
Σελ αξηζκ. 11802/27.7.2007 Τ.Α. πνπ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο
αξρηθήο θαηάξηηζεο Η.Δ.Κ ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
Σελ αξηζκ. Σ/7609/2002 (ΦΔΚ Β΄586/14.5.2002) Κ.Τ.Α. ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξηζκ.
1/16.1.2002 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. θαη επεβιήζεζαλ ηέιε εγγξαθήο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο
ζηα Η.Δ.Κ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.
Σελ αξηζκ. 7723/2005 (ΦΔΚ 1485/ηΒ΄/27.10.2005) Κ.Τ.Α., πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε ησλ Η.Δ.Κ.
εηδηθνηήησλ Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ, αξκνδηφηεηαο Ο.Σ.Δ.Κ. ¨Δηδηθφο Θαιαζζνζεξαπείαο –
Spa¨, ¨Δηδηθφο Λνπηξνζεξαπείαο ¨ θαη ¨πλνδφο Βνπλνχ¨, ζηηο πφιεηο ηεο Ρφδνπ, Αλδξίηζαηλαο,
Καζηαληάο Ηηάκνπ Καξδίηζαο, ηαπξνχπνιεο Ξάλζεο, άκνπ, Αηδεςνχ θαη Αλαβχζζνπ Αηηηθήο. θαη
ηελ αξηζκ. 754/2004 (ΦΔΚ 323/ηΒ΄/11.02.2004) Κ.Τ.Α, πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε ησλ Η.Δ.Κ.
Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ εηδηθφηεηαο ¨πλνδφο Βνπλνχ¨ ζην Νεζηφξην Καζηνξηάο θαη ζηελ
Καιακπάθα Σξηθάισλ.
Σελ ππ’ αξηζκ.222/16.6.2009 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ
ησλ λενεηζαρζέλησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Η.Δ.Κ. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. γηα ηα εμάκελα θαηάξηηζεο Α΄ θαη Β΄
2009-2010. Με ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλεηαη ην ρέδην Κ.Τ.Α. γηα ηνλ θαζνξηζκφ χςνπο δηδάθηξσλ θαη
ινηπψλ δηθαησκάησλ ησλ Η.Δ.Κ. ππέξ ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
Σελ κε Α.Π. Γ΄/1726/25.1.2006 Πξάμε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηηο
εηδηθφηεηεο ¨Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σξνθνδνζίαο¨ θαη ¨Τπάιιεινο Σνπξηζηηθνχ
Γξαθείνπ¨.
Σελ ππ΄αξηζκ. 151/23.4.2008 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Η.Δ.Κ.
ζηε ζρνιηθή κνλάδα Θξάθεο εηδηθφηεηαο ¨Δηδηθφο Λνπηξνζεξαπείαο ¨.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 210/4.6.2009 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Η.Δ.Κ.
ζηελ ζρνιηθή κνλάδα ηνπ Ναππιίνπ εηδηθφηεηαο ¨Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο¨.
Σελ 11802/27.7.2007 Τ.Α. ζχκθσλα κε ηελ νπνία κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ νξίδνληαη κέρξη
ηέινπο Μαΐνπ θάζε έηνπο νη πφιεηο, νη εηδηθφηεηεο Η.Δ.Κ. πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ην επφκελν έηνο
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ.

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 202/8.6.2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία δψδεθα (12)
ηκεκάησλ ζε ηέζζεξηο (4) εηδηθφηεηεο Η.Δ.Κ., ζε επηά (7) Γνκέο ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ γηα ην έηνο θαηάξηηζεο
2011 – 2012.
19. Σν κε αξ. πξση. 251/24.6.2011 ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
20. Σελ ππ’ αξηζκ. 244/06-07-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 284/03-08-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
22. Σελ ππ’ αξηζκ. 285/03-08-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.

Πξνθεξχζζεη ηελ εηζαγσγή 670 καζεηψλ-ηξηψλ ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) θαη
295 θαηαξηηδφκελσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) γηα ηηο παξαθάησ
εηδηθφηεηεο αλά Δθπαηδεπηηθή κνλάδα, σο εμήο:
Η. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΥΟΛΔ ( ΔΠΑ.. )
Α. Δηδηθόηεηα Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ Τπεξεζηώλ: Άηνκα 360
1. ΔΠΑ..

Αλαβχζζνπ

:

50

2. ΔΠΑ..

Ζξαθιείνπ

:

60

3. ΔΠΑ..

Μαθεδνλίαο

:

50

Ρφδνπ

:

50

5. ΔΠΑ..

Κέξθπξαο

:

50

6. ΔΠΑ..

Γαιαμεηδίνπ

:

25

7. ΔΠΑ..

Ναππιίνπ

:

50

8. ΔΠΑ..

Θξάθεο

:

25

4.

ΔΠΑ..

Β. Δηδηθόηεηα Μαγεηξηθάο ΣΫρλεο : Άηνκα 260
1. ΔΠΑ..

Αλαβχζζνπ

:

50

2. ΔΠΑ..

Ζξαθιείνπ

:

60

3.

ΔΠΑ..

Μαθεδνλίαο

:

50

4.

ΔΠΑ..

Ρφδνπ

:

25

5.

ΔΠΑ..

Γαιαμεηδίνπ

:

25

6.

ΔΠΑ..

Κέξθπξαο

:

25

7.

ΔΠΑ..

Θξάθεο*

:

25

*ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εηδηθφηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ζηελ ΔΠΑ.. Θξάθεο,
εθφζνλ δελ έρεη πξνθχςεη Ννκνζεηηθή ξχζκηζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νη
επηηπρφληεο καζεηέο, ζα θαηαλεκεζνχλ ζηα Δθπαηδεπηήξηα ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ιεηηνπξγεί ε αληίζηνηρε
εηδηθφηεηα Μαγεηξηθήο Σέρλεο, κε θξηηήξηα:
α) ηε ζεηξά κνξηνδφηεζήο ηνπο (δηαηεξψληαο ηα κφξηα ηεο εληνπηφηεηαο θαη ηεο πξψηεο πξνηίκεζεο) θαη

2

β) ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ, ζα γίλεη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά, σο ππεξάξηζκνη θαη κέρξη ην φξην
ησλ ηξηάληα (30) καζεηψλ:
Α)
ΔΠΑ.. Αλαβχζζνπ:
5 καζεηέο,
Β)
ΔΠΑ.. Μαθεδνλίαο:
5 καζεηέο,
Γ)
ΔΠΑ.. Ρφδνπ:
5 καζεηέο,
Γ)
ΔΠΑ.. Γαιαμεηδίνπ:
5 καζεηέο,
Δ)
ΔΠΑ.. Κέξθπξαο:
5 καζεηέο,

Γ. Δηδηθόηεηα Εαραξνπιαζηηθάο ΣΫρλεο : Άηνκα 75
1. ΔΠΑ..

Αλαβχζζνπ

:

25

2. ΔΠΑ..

Μαθεδνλίαο

:

25

3. ΔΠΑ..

Ρφδνπ

:

25

ΗΗ. ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Η.Δ.Κ.)
Α. Δηδηθόηεηα Σερληθόο Μαγεηξηθάο ΣΫρλεο: Άηνκα 195
1. Η.Δ.Κ.

Αλαβχζζνπ (απνγεπκαηηλφ)

:

25

2. Η.Δ.Κ.

Ζξαθιείνπ (απνγεπκαηηλφ)

:

50

3. Η.Δ.Κ.

Θεζζαινλίθεο (απνγεπκαηηλφ) :

25

4. Η.Δ.Κ.

Ρφδνπ

(απνγεπκαηηλφ)

:

25

5. Η.Δ.Κ.

Κέξθπξαο (απνγεπκαηηλφ)

:

25

6. Η.Δ.Κ.

Ναππιίνπ

:

20

7. Η.Δ.Κ.

Αζήλαο

:

25

(απνγεπκαηηλφ)
(πξσηλφ)

(Απόθνηηνη Λπθεένπ)

Β. Δηδηθόηεηα Δηδηθόο Ξελνδνρεηαθώλ Τπεξεζηώλ θαη Σξνθνδνζέαο: Άηνκα 50
(Απόθνηηνη Λπθεένπ)
1. Η.Δ.Κ. Αλαβχζζνπ (πξσηλφ)
:
25
2. Η.Δ.Κ.

Θεζζαινλίθεο (απνγεπκαηηλφ) :

25

Γ. Δηδηθόηεηα ΤπΪιιεινο Σνπξηζηηθνύ Γξαθεένπ: Άηνκα 25 (Απόθνηηνη Λπθεένπ)
Η.Δ.Κ.

Αζήλαο

(πξσηλφ)

:

25

Η.Δ.Κ. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
Α. Δηδηθόηεηα Δηδηθόο Θαιαζζνζεξαπεέαο - Spa: Άηνκα 25
Η.Δ.Κ.

Ρφδνπ (απνγεπκαηηλφ)

:

(Απόθνηηνη Λπθεένπ)

25

εκεέσζε: Σα πξσηλΪ – απνγεπκαηηλΪ ηκάκαηα ησλ Η.Δ.Κ. αθνξνύλ ηελ πεξένδν θαηΪξηηζεο 2011 –
2012.

3

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΥΟΛΔ (ΔΠΑ..)
Η.

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. δηεηνύο θνηηάζεσο γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ
επηινγή:
i.Έιιελεο πνιίηεο ή Έιιελεο ην γέλνο.
ii.Τπήθννη ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή
γιψζζα θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
iii.Αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ γλσξίδνπλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
Οη ππνςήθηνη, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πξναρζεί ζηελ Β΄ ηάμε ησλ Γεληθψλ ή
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (εκεξήζησλ ή εζπεξηλψλ) ή ζηελ Β΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.Δ Α΄ θχθινπ ή
άιισλ ηζφηηκσλ ζρνιείσλ θαη ε ειηθία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην 23ν Ϋηνο, (δειαδή λα
έρνπλ γελλεζεί απφ 1.1.1988 θαη κεηέπεηηα).
ΗΗ.

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

Κάζε ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξέπεη λα ππνβάιεη
ν ίδηνο ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ 16 Απγνύζηνπ έσο θαη 20 επηεκβξένπ
2011:
α) ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
Γξαγαηζαλίνπ 4, Πιαηεία Κιαπζκψλνο, από ώξα 9.30 π.κ κΫρξη 13.30 κ.κ όιεο ηηο
εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη
β) ζηηο θαηά ηφπνπο Γξακκαηείεο ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, από ώξα 9.30 π.κ κΫρξη 13.30 κ.κ όιεο ηηο εξγΪζηκεο
εκΫξεο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. ΜεραλνγξαθεκΫλε Αέηεζε πνπ ζα επέρεη θαη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε νπνία
ζα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Σ.Δ.Κ, ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ,
ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ, ε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ
ρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ.
2. Σέηιν ζπνπδώλ, Έιεγρνο επίδνζεο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε
πξάμε ζπλεδξίαζεο πιιφγνπ Καζεγεηψλ) επηθπξσκέλνο απφ ηε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο (84513/Γ2/14.7.2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) ή άιινπ
ηζφηηκνπ ρνιείνπ.
3. Γειηέν αζηπλνκηθάο ηαπηόηεηαο ά Γηαβαηάξην ζε ηζρύ ζε επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ή πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γΫλλεζεο Γάκνπ ά Κνηλόηεηαο
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ. Οη ππήθννη ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ θαη ρσξψλ εθηφο
Δ.Δ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γΫλλεζεο, Ϋθδνζεο
ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, επέζεκα κεηαθξαζκΫλν ζηελ ειιεληθά γιώζζα.
4. Τπεύζπλε Γάισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη είλαη πγηήο θαη φηη εθφζνλ επηιεγεί ζα
ππνβιεζεί ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπ νξίζεη ε ρνιηθή κνλάδα
επηηπρίαο ηνπ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηνπ κε απηή πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπ.
5. Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθέεο ζε κέγεζνο θαηάιιειν γηα ηαπηφηεηα.
6. Σέηιν απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε γλώζε θαη ην επέπεδν ηεο
μΫλεο γιώζζαο γηα κία απφ ηηο γιψζζεο ΑγγιηθΪ, ΓαιιηθΪ, ΓεξκαληθΪ, ΗηαιηθΪ,
ΗζπαληθΪ, ηνπιάρηζηνλ επίπεδν Καιήο Γλψζεο, π.ρ πηπρίν First Certificate (Lower)
γηα ηα Αγγιηθά θαη ην αληίζηνηρν ησλ άιισλ γισζζψλ, ζε θσηνηππία επηθπξσκέλε
φηη είλαη γλήζην αληίηππν ηνπ πξσηφηππνπ πηπρίνπ, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα (π.ρ.
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Βξεηαληθφ πκβνχιην) θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, φπσο
νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο ππ΄ αξηζκ. 50/5.3.2001 θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηα
Π.Γ/ηα 347/2003, 116/2006 θαη 146/2007.
7. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Γάκνπ ά ηεο Κνηλόηεηαο
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ ά αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπάο
αξράο (επέζεκα κεηαθξαζκΫλν), ζπλνδεπόκελν ζε θΪζε πεξέπησζε από
πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδέαο ΠνιπηΫθλσλ ΔιιΪδαο (Α..Π.Δ.),
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ εμακάλνπ (άξζξν δεχηεξνλ ηνπ λ. 1910/1944 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6, εδαθ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3454/2006). Σα ηέθλα ησλ
πνιπηέθλσλ πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα, φζν δηαξθεί
ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (άξζξν 6, παξ. 3 λ. 3454/2006).
8. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο Γάκνπ ά Κνηλόηεηαο ά αληέζηνηρν
πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπάο αξράο (επέζεκα κεηαθξαζκΫλν), Ϋθδνζεο
ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ (λ.3454/2006)
ή νξθαλψλ.
Σελ ηδηφηεηα απηή απνθηνχλ γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη
επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη:
 Άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,
λα Ϋρνπλ δειαδά γελλεζεέ από 16-09-1988 θαη κεηΫπεηηα ά
 Φνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο (ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ή εθπιεξψλνπλ ηηο
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην
(25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, λα Ϋρνπλ δειαδά γελλεζεέ από 16-09-1986 θαη
κεηΫπεηηα θαη ηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη.
ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε
πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (άξζξν 3 λ.3454/2006).
9. Βεβαέσζε Μόληκεο Καηνηθέαο, Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ
ηνλ Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ. Οη ππήθννη ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ θαη
ρσξψλ εθηφο Δ.Δ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ πξσηόηππε βεβαέσζε δηακνλάο από
ηνλ νηθεέν Γάκν ά ηελ Κνηλόηεηα, Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ.
10. Βεβαέσζε ά Πηζηνπνηεηηθό από Δπηκειεηάξην ά Δπηζεώξεζε Δξγαζέαο ά
Αζθαιηζηηθό θνξΫα ά Βεβαέσζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο (Γ.Ο.Τ),
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, φηη ππάξρεη Σνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε ιεηηνπξγία
ηνπ γνλέα ή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ εηδηθφηεηα πξψηεο επηινγήο
ηνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηα 1,2,3,4,5 είλαη ππνρξεσηηθΪ. Διιηπά δηθαηνινγεηηθΪ δελ ζα γέλνληαη δεθηΪ.
ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΣΟ ΓΔΝΟ, ΤΠΖΚΟΟΗ ΥΧΡΧΝ -ΜΔΛΧΝ ΣΖ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΥΧΡΧΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΔΝΧΖ
1. Όζνη ππνςήθηνη θαηέρνπλ ηέηιν ζπνπδώλ Αιινδαπάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
επηπιΫνλ:
α) Δπέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιώζζα ηνπ αληέζηνηρνπ ηέηινπ. Ζ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπ 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 λ. 148/26.12.1913/1.2.1914.
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β) Βεβαέσζε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ
ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε απηνχο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ κε αλαγσγή ηνπ Γεληθνχ Μέζνπ
Όξνπ βαζκνινγίαο ζηελ 20βαζκε θιίκαθα (ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ζε δεθαδηθφ).
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ βεβαηψζεσλ απηψλ αξκφδηεο είλαη νη θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο ή Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Δμσηεξηθνχ, αξκφδηα είλαη ε Γηεχζπλζε Ηζνηηκηψλ θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ, Σκήκα Ηζνηηκηψλ, Δζληθφο Οξγαληζκφο
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) (Λεσθφξνο Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Σ.Κ
142 34 Ν. Ησλία Αηηηθήο, ηει.: 210-2709145-6 θαη 210-2709064).
γ) Βεβαέσζε ΔιιελνκΪζεηαο επηπΫδνπ Β1 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηει.
2310-459574 ή Πηζηνπνηεηηθό επηπΫδνπ Β1 απφ ην ρνιείν Νέαο Διιεληθήο
γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηει. 2310-997571 ή
απφ ην Γηδαζθαιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηει. 210-7277672. Ζ πξνζθόκηζε ηεο Βεβαέσζεο ά ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ δελ ηζρύεη γηα ηνπο απόθνηηνπο ειιεληθώλ ζρνιεέσλ.
2. Όζνη ππνςήθηνη θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθό ΓΫλλεζεο μελόγισζζν (έθδνζεο
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ 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 ην λ.
148/26.12.1913/1.2.1914.
3. ΔπηθπξσκΫλε θΪξηα αιινδαπνύ – Ϊδεηα παξακνλάο.
 Αιινδαπνί ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ άδεηα παξακνλήο σο κέιε νηθνγελεηψλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ή βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο
ηχπνπ Α’ (κπιε βεβαίσζε) ή εηδηθή βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο.
 Αιινδαπνί ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ άδεηα παξακνλήο πνπ έρεη εθδνζεί γηα θάπνηνλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ.3386/2005 ή βεβαίσζε θαηάζεζεο
αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηχπνπ Α’ (κπιε βεβαίσζε) ή εηδηθή
βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο.
 Δθφζνλ ν αιινδαπφο θαηέζεζε εκπξφζεζκα αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο
δηακνλήο, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, ζεσξείηαη λνκίκσο
δηακέλσλ ζηε Υψξα, κέρξη ε Γηνίθεζε λα απνθαλζεί κε απφθαζή ηεο επί ηνπ
αηηήκαηφο ηνπ (λ.3202/2003).
 Οη νκνγελείο (Αιβαλίαο, πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, Σνπξθίαο θ.η.ι) ζα
γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ «Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο
Οκνγελνχο» (δίπηπρν ηεο Αζηπλνκίαο κε αξηζκφ αδείαο θαη αθξηβή θαζνξηζκφ
ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο). Όζνη απφ ηνπο νκνγελείο δελ ππνρξενχληαη λα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ην πξνεγνχκελν δειηίν (π.ρ. Ακεξηθήο), ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ επίζεκν ηζρπξφ έγγξαθν απφ Πξεζβεία, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε θ.η.ι.
 ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αιινδαπψλ
ππνςεθίσλ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηά απφ ζχγθξηζε, (π.ρ. δηαθνξεηηθνί
ραξαθηήξεο, εμειιεληζκέλα νλφκαηα θ.η.ι), νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ηαπηνπξνζσπία
ηνπο. Δπλφεην είλαη, φηη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη ηα ζηνηρεία ησλ
ππνςεθίσλ ζπγθξηλφκελα λα ζπγθιίλνπλ ζην ζχλνιν ηνπο (π.ρ. φλνκα παηέξα,
κεηέξαο θ.η.ι.).
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4. Οη ππνςήθηνη αιινδαπνέ ππάθννη ρσξώλ εθηόο Δ.Δ, ππνρξενχληαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ πνζνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ, ην
νπνίν αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 1.500,00€ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο καζεηέο
(ζίηηζε–ζηέγαζε) θαη 1.000,00€ γηα ηνπο εμσηεξηθνχο καζεηέο (ζίηηζε ρσξίο
ζηέγαζε), γηα θάζε ηάμε ζπνπδψλ. Μαζεηέο (αιινδαπνέ ππάθννη ρσξώλ εθηόο
Δ.Δ.) μελνδνρεηαθνί Α΄ εηείο, φπνπ ε ζίηηζε- ζηέγαζε είλαη ππνρξεσηηθή, ή αλήιηθνη
δελ πιεξψλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ ησλ 1.500,00 €.
ΗΗΗ.

ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

1. Ζ επηινγή γίλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πξναρζεί ζηελ Β΄
ηάμε ησλ Γεληθψλ ή Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ή ζηελ Β΄ ηάμε ησλ ΣΔΔ Α΄ θχθινπ ή
άιισλ ηζφηηκσλ ζρνιείσλ (Τ.Α. 148096/Γ2/24.12.2007).
2. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε
βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο. Σν αλψηαην φξην
ησλ ζπλνιηθψλ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ηα ηξηάληα ηξία (33) κφξηα.
Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πξνθχπηεη σο εμήο:
α) Έλα (1) κφξην γηα θάζε βαζκφ πξναγσγήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Β΄ ηάμε ησλ
Γεληθψλ ή Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ή ζηελ Β΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.Δ. Α΄ θχθινπ ή
άιινπ ηζφηηκνπ ρνιείνπ κε αλψηαην φξην ηα είθνζη (20) κφξηα. Πξνθεηκέλνπ λα
νξηζηνχλ ηα κφξηα πνπ δίλεη ν ηίηινο ζπνπδψλ γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ
θιαζκαηηθνχ κέξνπο ζε δεθαδηθφ.
β) Έσο πέληε (5) κφξηα αλάινγα κε ην επίπεδν γλψζεο Ξέλεο Γιψζζαο. Δπίπεδν 1:
Καιή γλψζε 3 κφξηα, Δπίπεδν 2: Πνιχ θαιή γλψζε 4 κφξηα, Δπίπεδν 3: Άξηζηε
γλψζε 5 κφξηα, κε αλψηαην φξην ηα πέληε (5) κφξηα.
 Η γνώζη ξένηρ γλώζζαρ και ηα επίπεδα αςηήρ αποδεικνύεηαι ζύμθωνα με ηα
αναθεπόμενα ζηο ζςνημμένο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ.
(Βλέπε ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ − ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ).
γ) Έλα (1) κφξην ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηιέμεη σο πξψηε ηνπ πξνηίκεζε
ηελ ρνιή ζηελ νπνία ππνβάιεη αίηεζε θαη επηπιένλ έλα (1) κφξην εθφζνλ είλαη
κφληκνο θάηνηθνο ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ε ρνιή.
δ) Γχν (2) κφξηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ηνπ γνλέα ή
ηνπ ηδίνπ ζηελ πξψηε ηνπ επηινγή.
ε) Σέζζεξα (4) κφξηα γηα ηα παηδηά ηξίηεθλσλ θαη πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ ή
νξθαλψλ.
3. Ο ππνςήθηνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δήισζεο ζεηξάο πξνηηκήζεσλ γηα κηα κφλν
εηδηθφηεηα ζε φιεο ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ή θαη γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ζε κηα κφλν
ρνιηθή Μνλάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηηπρψλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπ, ηφηε ζα θαηαγξάθεηαη ζηε ιίζηα ησλ επηιαρφλησλ.
IV. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΠΗΛΔΓΔΝΣΧΝ ΣΗ ΔΠΑ..
1. Τπνςήθηνο πνπ κε βάζε ηα κφξηά ηνπ επηιέγεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
εηδηθφηεηεο γίλεηαη δεθηφο κφλν ζε κία εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά
πξνηίκεζήο ηνπ.
2. Τπνςήθηνο ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη Μεραλνγξαθεκέλε αίηεζε γηα ηηο
εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.. θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Η.Δ.Κ, ζε πεξίπησζε επηηπρίαο
ηνπ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ζα θνηηήζεη ζηε βαζκίδα (ΔΠΑ.. ή Η.Δ.Κ.), ηελ νπνία
έρεη ππεπζχλσο δειψζεη πξνο ηνλ Ο.Σ.Δ.Κ. κε ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηνπ.
3. Πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνηλψλνληαη ηα κφξηα θάζε
ππνςήθηνπ θαη αλαξηψληαη ζηε Κεληξηθή Τπεξεζία, ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο θαη
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ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ κνξίσλ ηνπ. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ησλ κνξίσλ. Ζ εθδίθαζε φισλ ησλ
ελζηάζεσλ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
4. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ επηθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. θαη
α. Αλαθνηλψλνληαη ζηνλ Ζκεξήζην Σχπν
β. Καηαρσξνχληαη θαη παξακέλνπλ γηα δπν (2) κήλεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.otek.edu.gr
γ. Αλαξηψληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζηηο ρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ
κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011.
5. Τπνςήθηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο επηιεγέληεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηελ
αέηεζε εγγξαθάο ηνπ ν ίδηνο ή ν θεδεκφλαο ηνπ, ζε δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ζηε ρνιηθή Μνλάδα ζηελ νπνία έρεη εηζαρζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη,
επηιεγείο καζεηήο δελ επηηξέπεηαη λα θνηηά ηαπηφρξνλα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο
ηνκείο ή εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ή
Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο εηδνπνηνχληαη νη επφκελνη ζχκθσλα
κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο κνξίσλ θαη πξνηηκήζεσλ. Αλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξαπάλσ δηαδηθαζίαο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαηά ηκήκα,
δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία
ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ ζέζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο κνξίσλ
θαη κφλν.
ΓηθαηνινγεηηθΪ εγγξαθάο επηιεγΫλησλ ΔΠΑ..:
 Αληίγξαθν ηεο ΜεραλνγξαθεκΫλεο Αέηεζεο πνπ ππέβαιε ζηνλ Ο.Σ.Δ.Κ.
 Πηζηνπνηεηηθό γΫλλεζεο (νη άξξελεο καζεηέο).
 ΤγεηνλνκηθΫο εμεηΪζεηο από Κξαηηθό ΦνξΫα ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε
ηεο ρνιηθήο κνλάδαο ηνπο.
 Δπηιεγέληεο ΑκεΑ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απφθαζε
Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο
εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρίεο.
ε πεξίπησζε απφθξπςεο πθηζηάκελνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ε ρνιή δελ ζα
θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα
νθείινληαη ζην ιφγν απηφ.
 ΒηβιηΪξην Ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο πνπ έρνπλ είηε έκκεζα
αζθαιηζκέλνη απφ ηνπο γνλείο είηε άκεζα, εθφζνλ νη ίδηνη έρνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο.
 Δηδηθά δηαγλσζηηθά Ϋθζεζε – βεβαέσζε Ηαηξνπαηδαγσγηθάο
Τπεξεζέαο, φζνη εθ ησλ επηιεγέλησλ πάζρνπλ απφ δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ
(δπζιεμία).
6. Ζ ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ρνιήο θαη ηνπ Οηθνηξνθείνπ γηα
ηνπο επηιεγέληεο καζεηέο ησλ ΔΠΑ.. είλαη ππνρξεσηηθά.
7. Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ρνιηθέο κνλάδεο ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. παξέρεηαη δσξεάλ
ζε φινπο ηνπο καζεηέο.
8. Παξέρεηαη δσξεάλ ζίηηζε – ζηέγαζε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο καζεηψλ ησλ
ΔΠΑ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. θαηά ηνλ ζεσξεηηθφ θχθιν ζπνπδψλ σο εμήο:
α) Τπνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο καζεηέο – ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ζπνπδψλ
εηδηθφηεηαο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ.
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β) ηνπο αλήιηθνπο καζεηέο – ηξηεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαηφπηλ αηηήζεσο
ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ηνπο, γηα φζν ρξφλν είλαη αλήιηθνη θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
γ) ηνπο ινηπνχο καζεηέο νη νπνίνη θνηηνχλ ζε ρνιηθέο Μνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ
δπλαηφηεηεο παξνρήο ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ αίηεζή
ηνπο θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ, λα παξέρνληαη
δσξεάλ ζίηηζε θαη ζηέγαζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη
νηθνγελεηαθνί ιφγνη φπσο:
 Δίλαη ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ.
 Έρνπλ αδειθνχο ή ζπδχγνπο πνπ ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία
ή ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο.
 Δίλαη άπνξνη ή δηαζέηνπλ ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη γηα φζν
ρξφλν νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη νη αηηνχληεο καζεηέο λα κελ
είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ιεηηνπξγεί ε ρνιηθή
Μνλάδα.
δ) Μαζεηέο νη νπνίνη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ
α, β θαη γ θαη ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ζίηηζε θαη ζηέγαζε (Έιιελεο,
Έιιελεο ην γΫλνο, ππάθννη ρσξώλ κειώλ ηεο Δ.Δ) ππνρξενχληαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ πνζνχ απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ., ην χςνο ηνπ
νπνίνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 900,00 € θαη θαηαβάιιεηαη ζε δπν ηζφπνζεο
δφζεηο ησλ 450,00 €.
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία καζεηέο ζηνπο νπνίνπο
παξέρεηαη δσξεάλ ζίηηζε – ζηέγαζε δηαθφςνπλ αλαηηηνιφγεηα ηε
θνίηεζή ηνπο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην νξηδφκελν απφ ην Γ..
ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ πνζφ ησλ ηξνθείσλ, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν
παξέκεηλαλ ζηε ρνιή θαη ην νπνίν εηζπξάηηεηαη κε θάζε λφκηκν κέζν.
 Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηε δαπάλε αγνξάο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζηνιψλ (εμφδνπ, ππεξεζίαο) θαη μελφγισζζσλ βηβιίσλ, κεηά απφ
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηηο ρνιηθέο κνλάδεο.
9. Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα δηαξθνχλ απφ ην κήλα Οθηψβξην κέρξη Μάην. Απφ ην
κήλα Ηνχλην κέρξη επηέκβξην, νη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη κε ηελ απφιπηε επζχλε
ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη αζθνχληαη
πξαθηηθά ζε επηιεγκέλεο Ξελνδνρεηαθέο θαη ινηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Ζ
πξαθηηθή άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
καζεηψλ.
10. Ο Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε αληίζηνηρεο ρνιέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκκεηέρεη ζε
πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο καζεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε κνλάδεο άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ρνξεγεί ππνηξνθίεο ζε απνθνίηνπο ηνπ γηα πεξαηηέξσ
ζπνπδέο, επηηπγράλνληαο έηζη θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο
εθπαίδεπζεο.
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Η.Δ.Κ.
Η.

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

ηηο εηδηθφηεηεο ησλ Η.Δ.Κ. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. δηεηνύο θνηηάζεσο (4 εμΪκελα) γίλνληαη δεθηνί
κεηά απφ επηινγή:
i. Έιιελεο πνιίηεο ή Έιιελεο ην γέλνο
ii. Τπήθννη ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή
γιψζζα θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο
iii. Αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ γλσξίδνπλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο
Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα εέλαη απόθνηηνη Λπθεένπ ά Ϊιινπ ηζόηηκνπ ρνιεένπ.
ΗΗ.

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

Κάζε ππνςήθηνο γηα θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
πξέπεη λα ππνβάιεη ν ίδηνο ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ 16 Απγνύζηνπ έσο θαη
20 επηεκβξένπ 2011:
α) ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
Γξαγαηζαλίνπ 4, Πιαηεία Κιαπζκψλνο, από ώξα 9.30 π.κ κΫρξη 13.30 κ.κ όιεο ηηο
εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη
β) ζηηο θαηά ηφπνπο Γξακκαηείεο ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, από ώξα 9.30 π.κ κΫρξη 13.30 κ.κ όιεο ηηο εξγΪζηκεο
εκΫξεο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. ΜεραλνγξαθεκΫλε Αέηεζε πνπ ζα επέρεη θαη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε νπνία
ζα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Σ.Δ.Κ., ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ,
ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ, ε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ
κνλάδσλ Καηάξηηζεο θαη ησλ εηδηθνηήησλ.
2. Σέηιν ζπνπδώλ, Απνιπηάξην Λπθεένπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ρνιείνπ ζε επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ή πξσηφηππν Απνδεηθηηθφ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ
ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ππνςεθίνπ. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ. απαηηείηαη
απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ. θαη φρη πηπρίν, ελψ γηα ηνπο απνθνίηνπο ΔΠΑ.. απαηηείηαη
πηπρίν ΔΠΑ..
3. Γειηέν αζηπλνκηθάο ηαπηόηεηαο ά Γηαβαηάξην ζε ηζρύ ζε επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ή πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γΫλλεζεο Γάκνπ ά Κνηλόηεηαο,
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ. Οη ππήθννη ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ θαη ρσξψλ
εθηόο Δ.Δ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γΫλλεζεο,
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, επέζεκα κεηαθξαζκΫλν ζηελ ειιεληθά γιώζζα.
4. Σέηιν απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε γλώζε θαη ην επέπεδν
πξώηεο μΫλεο γιώζζαο γηα κηα απφ ηηο γιψζζεο ΑγγιηθΪ, ΓαιιηθΪ, ΓεξκαληθΪ,
ΗηαιηθΪ, ΗζπαληθΪ (Φσηνηππία επηθπξσκέλε φηη είλαη γλήζην αληίηππν ηνπ
πξσηφηππνπ πηπρίνπ, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα (π.ρ. Βξεηαληθφ πκβνχιην) θαη
επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ/ηνο ππ΄ αξηζκ. 50/5.3.2001 θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηα Π.Γ/ηα 347/2003,
116/2006 θαη 146/2007).
Γηα ηηο εηδηθόηεηεο «Δηδηθόο Ξελνδνρεηαθώλ Τπεξεζηώλ θαη Σξνθνδνζέαο» θαη
«ΤπΪιιεινο Σνπξηζηηθνύ Γξαθεένπ» πξναπαηηνχκελα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
ππνςεθίσλ είλαη ν ηίηιν ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ First
Certificate ή βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζην απνιπηήξην Λπθείνπ ή
άιινπ ηζφηηκνπ ρνιείνπ ηνπιΪρηζηνλ δεθαπΫληε (15). Δάλ δελ αλαγξάθεηαη ν
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5.

6.

7.

8.

9.

βαζκφο ζην απνιπηήξην, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα ππνβάιιεη πέξαλ ηνπ ηίηινπ θαη
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ηειηθφο βαζκφο
ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα.
Σέηιν απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε γλώζε θαη ην επέπεδν
δεύηεξεο μΫλεο γιώζζαο γηα κία απφ ηηο γιψζζεο ΑγγιηθΪ, ΓαιιηθΪ, ΓεξκαληθΪ,
ΗηαιηθΪ, ΗζπαληθΪ (Φσηνηππία επηθπξσκέλε φηη είλαη γλήζην αληίηππν ηνπ
πξσηφηππνπ πηπρίνπ, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ
Διιεληθή γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο ππ΄ αξηζκ. 50/5.3.2001 θαη
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηα Π.Γ/ηα 347/2003, 116/2006 θαη 146/2007).
Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο ηνπ Γάκνπ ά ηεο Κνηλόηεηαο,
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ ά αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπάο
αξράο (επέζεκα κεηαθξαζκΫλν), ζπλνδεπόκελν ζε θΪζε πεξέπησζε από
πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδέαο ΠνιπηΫθλσλ ΔιιΪδαο (Α..Π.Δ.),
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ εμακάλνπ (Ϊξζξν δεύηεξνλ ηνπ λ. 1910/1944 όπσο
αληηθαηαζηΪζεθε κε ην Ϊξζξν 6, εδαθ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3454/2006). Σα ηέθλα ησλ
πνιπηέθλσλ πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα, φζν δηαξθεί
ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (άξζξν 6, παξ. 3 λ. 3454/2006).
Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθάο ΚαηΪζηαζεο Γάκνπ ά Κνηλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ
γηα γνλέα ή παηδηά ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ (λ.3454/2006), Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ
ηξηκάλνπ ά αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπάο αξράο(επέζεκα
κεηαθξαζκΫλν).
Σελ ηδηφηεηα απηή απνθηνχλ γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη
επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη:
 Άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,
λα Ϋρνπλ δειαδά γελλεζεέ από 16-09-1988 θαη κεηΫπεηηα ά
 Φνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο (ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ή εθπιεξψλνπλ ηηο
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην
(25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, λα Ϋρνπλ δειαδά γελλεζεέ από 16-09-1986 θαη
κεηΫπεηηα θαη ηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη.
ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία
ζε
πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (άξζξν 3 λ.3454/2006).
Βεβαέσζε νηθεένπ αζθαιηζηηθνύ θνξΫα θαη Τπεύζπλε Γάισζε ηνπ λ.1599/1986
ηνπ ππνςεθένπ γηα ηελ πξνϋπεξεζέα ζηελ εηδηθόηεηα απαζρόιεζάο ηνπ ζην
ηνπξηζηηθό επΪγγεικα Γεκνζένπ ά Ηδησηηθνύ ηνκΫα ή αλαγγειέα πξόζιεςεο ηνπ
Ν.Γ.2656/53 θαη 763/70 (θσηνηππία λφκηκα επηθπξσκέλε) (Ζ εηδηθφηεηα
απαζρφιεζεο ηνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο πξψηεο επηινγήο ηνπ).
Πξνυπεξεζία απφ πξαθηηθή άζθεζε δελ γίλεηαη δεθηή.
Βεβαέσζε ά Πηζηνπνηεηηθό από Δπηκειεηάξην ά Δπηζεώξεζε Δξγαζέαο ά
Αζθαιηζηηθό ΦνξΫα ά Βεβαέσζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο (Γ.Ο.Τ),
Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, φηη ππάξρεη Σνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε ιεηηνπξγία
ηνπ γνλέα ή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ εηδηθφηεηα πξψηεο επηινγήο
ηνπ.
εκεέσζε: Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε αηνκηθή επηρείξεζε
δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ είηε ηα κφξηα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο
είηε ηα κφξηα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο γηα ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε
αλψηεξν φξην ζπλνιηθά ηα 12 κφξηα.
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Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ κε ζρεηηθή πξνυπεξεζία ζην παξειζφλ (παξαγξ. 8)
πνπ ζήκεξα έρνπλ Σνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε ιεηηνπξγία (παξαγξ. 9) πξνζκεηξψληαη
ηα κφξηα ηεο πξνυπεξεζίαο πνπ έρνπλ ζε επηρείξεζε πιελ ηεο δηθήο ηνπο θαη ηα
κφξηα ηεο Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο.
10. Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθέεο ζε κέγεζνο θαηάιιειν γηα ηαπηφηεηα.
Απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηα 1,2,3,4,10 είλαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηηο εηδηθφηεηεο:
Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σξνθνδνζίαο θαη Τπάιιεινο Σνπξηζηηθνχ
Γξαθείνπ. Σα 1,2,3,10 είλαη ππνρξεσηηθΪ γηα ηηο εηδηθφηεηεο Σερληθφο Μαγεηξηθήο
Σέρλεο θαη Δηδηθφο Θαιαζζνζεξαπείαο-Spa. Διιηπά δηθαηνινγεηηθΪ δελ ζα γέλνληαη
δεθηΪ.
ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΣΟ ΓΔΝΟ, ΤΠΖΚΟΟΗ ΥΧΡΧΝ-ΜΔΛΧΝ ΣΖ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΥΧΡΧΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΔΝΧΖ
1. Όζνη ππνςήθηνη θαηέρνπλ ηέηιν ζπνπδώλ Αιινδαπάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
επηπιΫνλ:
α) Δπέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιώζζα ηνπ αληέζηνηρνπ ηέηινπ.
Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ 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
λ.
148/26.12.1913/1.2.1914.
β) Βεβαέσζε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ
ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε απηνχο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ κε αλαγσγή ηνπ Γεληθνχ Μέζνπ
Όξνπ βαζκνινγίαο ζηελ 20βαζκε θιίκαθα (ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ζε δεθαδηθφ).
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ βεβαηψζεσλ απηψλ αξκφδηεο είλαη νη θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο ή Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Δμσηεξηθνχ, αξκφδηα είλαη ε Γηεχζπλζε Ηζνηηκηψλ θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ, Σκήκα Ηζνηηκηψλ, Δζληθφο Οξγαληζκφο
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) (Λεσθφξνο Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Σ.Κ
142 34 Ν. Ησλία Αηηηθήο, ηει.: 210-2709145-6 θαη 210-2709064).
γ) Βεβαέσζε ΔιιελνκΪζεηαο επηπΫδνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηει.
2310-459574 ή Πηζηνπνηεηηθό επηπΫδνπ Β2 απφ ην ρνιείν Νέαο Διιεληθήο
γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηει. 2310-997571 ή
απφ ην Γηδαζθαιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηει. 210-7277672. Ζ πξνζθόκηζε ηεο Βεβαέσζεο ά
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ δελ ηζρύεη γηα ηνπο απόθνηηνπο ειιεληθώλ ζρνιεέσλ.
2. Όζνη ππνςήθηνη θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθό ΓΫλλεζεο μελόγισζζν (Ϋθδνζεο
ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ) ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ 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 λ.
148/26.12.1913/1.2.1914.
3. ΔπηθπξσκΫλε θΪξηα αιινδαπνύ – Ϊδεηα παξακνλάο.
 Αιινδαπνί ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ άδεηα παξακνλήο σο κέιε νηθνγελεηψλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ή βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηχπνπ
Α’ (κπιε βεβαίσζε) ή εηδηθή βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο.
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Αιινδαπνί ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ άδεηα παξακνλήο πνπ έρεη εθδνζεί γηα θάπνηνλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ.3386/2005 ή βεβαίσζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα
έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηχπνπ Α’ (κπιε βεβαίσζε) ή εηδηθή βεβαίσζε λφκηκεο
δηακνλήο.
 Δθφζνλ ν αιινδαπφο θαηέζεζε εκπξφζεζκα αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο,
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, ζεσξείηαη λνκίκσο δηακέλσλ
ζηε Υψξα, κέρξη ε Γηνίθεζε λα απνθαλζεί κε απφθαζή ηεο επί ηνπ αηηήκαηνο
ηνπ (λ.3202/2003).
 Οη νκνγελείο (Αιβαλίαο, πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, Σνπξθίαο θ.η.ι) ζα γίλνληαη
δεθηνί, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ «Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο» (δίπηπρν
ηεο Αζηπλνκίαο κε αξηζκφ αδείαο θαη αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο
παξακνλήο). Όζνη απφ ηνπο νκνγελείο δελ ππνρξενχληαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη
κε ην πξνεγνχκελν δειηίν (π.ρ. Ακεξηθήο), ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επίζεκν
ηζρπξφ έγγξαθν απφ Πξεζβεία, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ.η.ι.
 ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αιινδαπψλ
ππνςεθίσλ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηά απφ ζχγθξηζε, (π.ρ. δηαθνξεηηθνί
ραξαθηήξεο, εμειιεληζκέλα νλφκαηα θ.η.ι.), νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ηαπηνπξνζσπία ηνπο.
Δπλφεην είλαη, φηη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη ηα ζηνηρεία ησλ
ππνςεθίσλ ζπγθξηλφκελα λα ζπγθιίλνπλ ζην ζχλνιν ηνπο (π.ρ. φλνκα παηέξα,
κεηέξαο θ.η.ι.).
4. Οη ππνςήθηνη αιινδαπνέ ππάθννη θξαηώλ εθηόο Δ.Δ., γηα θαηάξηηζε ηνπο
ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ πνζνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 500,00 € γηα θάζε εμάκελν
θαηάξηηζεο (2011-2012).


ΗΗΗ.

ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

Ο θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Η.Δ.Κ.,
γίλεηαη κε κνξηνδφηεζε κε ηα εμήο θξηηήξηα:
i. Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ρνιείνπ). Σα
κφξηα πνπ δίλεη ν ηίηινο είλαη ηφζα, φζα ν γεληθφο βαζκφο, κε κεηαηξνπή ηνπ
θιαζκαηηθνχ κέξνπο ζε δεθαδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
απνηππψλεηαη ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ
ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα.
ii. Ζ πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα πξψηεο επηινγήο είηε ζην Γεκφζην είηε ζηνλ Ηδησηηθφ
ηνκέα:
Γηα θάζε 200 εκεξνκίζζηα, ζηξνγγπινπνηνχκελα ζηελ πιεζηέζηεξε δηαθνζάδα
(200άδα) ή αλά έλα έηνο ππεξεζίαο ζηξνγγπινπνηνχκελν ζην πιεζηέζηεξν αθέξαην
έηνο, ηξία (3) κφξηα κε αλψηαην φξην ηα δψδεθα (δειαδή 3Υ4=12 κφξηα) δειαδή:
ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ ΜΟΡΗΑ
ΜΖΝΔ
ΜΟΡΗΑ
0-150
0
0-6
0
151-350
3
6 ½ -18
3
351-550
6
18 ½ -30
6
551-750
9
30 ½ - 42
9
751- ….
12
42½ -…
12
iii. Ζ ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ, δχν (2) κφξηα αλά έηνο κεηά ην 18ν κέρξη ην 21ν, κε αλψηαην
φξην ηα έμη (6) κφξηα. Ωο αθεηεξία ινγίδεηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο.
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Ωο έηνο εθθίλεζεο κνξηνδφηεζεο ζεσξείηαη ην έηνο 1992, δειαδή νη γελλεζέληεο
απφ:
1/1/1992 έσο θαη 31/12/1992
2 κφξηα
1/1/1991 έσο θαη 31/12/1991
4 κφξηα
1/1/1990 έσο θαη 31/12/1990
6 κφξηα
iv. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο φπσο
απηή απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο θαη ζπλνδεπφκελν
απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο, ηέζζεξα
(4) κφξηα.
v. Ζ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη
απφ πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, ηέζζεξα (4)
κφξηα.
vi. Σελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε πξψηεο μέλεο
γιψζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά,
Γεξκαληθά, Ηηαιηθά, Ηζπαληθά) κε αλψηαην φξην κνξίσλ είθνζη (20) γηα ηελ
άξηζηε γλψζε επηπέδνπ C2, δεθαπέληε (15) κφξηα γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε
επηπέδνπ C1, δέθα (10) κφξηα γηα ηελ θαιή γλψζε επηπέδνπ Β2, αληίζηνηρα.
vii. Σελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά,
Γεξκαληθά, Ηηαιηθά, Ηζπαληθά) κε αλψηαην φξην κνξίσλ δέθα (10) γηα ηελ
άξηζηε γλψζε επηπέδνπ C2, νθηψ (8) κφξηα γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε επηπέδνπ
C1, πέληε (5) κφξηα γηα ηελ θαιή γλψζε επηπέδνπ Β2, αληίζηνηρα.
* Η γνώζη ξένηρ γλώζζαρ και ηα επίπεδα αςηήρ αποδεικνύεηαι ζύμθωνα με ηα
αναθεπόμενα ζηο ζςνημμένο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ (Βλέπε
ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ − ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ).
viii. Ζ χπαξμε νηθνγελεηαθήο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηαο πξνο
ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνπ γνλέα ή ηνπ ππνςεθίνπ, ηέζζεξα (4)
κφξηα.
IV. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΠΗΛΔΓΔΝΣΧΝ ΣΑ Η.Δ.Κ.
1. Τπνςήθηνο πνπ βάζε ησλ κνξίσλ ηνπ επηιέγεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εηδηθφηεηεο
γίλεηαη δεθηφο κφλν ζε κία εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ.
2. Τπνςήθηνο ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη Μεραλνγξαθεκέλε αίηεζε γηα ηηο εηδηθφηεηεο
ησλ Η.Δ.Κ. θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.., ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηνπ θαη ζηηο δχν
βαζκίδεο ζα θνηηήζεη ζηελ βαζκίδα (Η.Δ.Κ. ή ΔΠΑ..), ηελ νπνία έρεη ππεπζχλσο
δειψζεη πξνο ηνλ Ο.Σ.Δ.Κ. κε ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ.
3. Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνηλψλνληαη ηα κφξηα θάζε ππνςήθηνπ θαη
αλαξηψληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
Ο.Σ.Δ.Κ. Γηθαίσκα έλζηαζεο επί ηνπ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ ηνπ έρεη θάζε ππνςήθηνο. Ζ
έλζηαζε ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
αλαθνίλσζεο ησλ κνξίσλ. Ζ εθδίθαζε φισλ ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
4. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ επηθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ. θαη
α. Αλαθνηλψλνληαη ζηνλ Ζκεξήζην Σχπν
β. Καηαρσξνχληαη θαη παξακέλνπλ γηα δπν (2) κήλεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.otek.edu.gr
γ. Αλαξηψληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζηηο ρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ
κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011.
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5. ε πεξίπησζε ηζνβαζκηψλ ηε ζεηξά θαζνξίδνπλ: Ο βαζκφο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ
θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ην επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηέινο θιήξσζε
απφ επηηξνπή πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.
6. Ο εηζαγφκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηελ αέηεζε εγγξαθάο ηνπ, κε ηα απαηηνχκελα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζην Η.Δ.Κ. ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί, ζε δηάζηεκα πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο, λα εηδνπνηεζνχλ έγθαηξα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
νη επφκελνη κε ζεηξά θαηάηαμεο κνξίσλ:
 Αληίγξαθν ηεο ΜεραλνγξαθεκΫλεο Αέηεζεο πνπ ππέβαιε ζηνλ Ο.Σ.Δ.Κ.
 Πξσηφηππν ηίηιν ζπνπδψλ.
 Απόδεημε θαηΪζεζεο ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνέεζεο
Πξνζόλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) ησλ ηειψλ εγγξαθήο ηνπο ζηα Η.Δ.Κ. Όινη νη επηιεγέληεο
θαηαξηηδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. “
Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ ” (Δ.Ο.Π.Π.) ζηελ Δκπνξηθή
Σξάπεδα κε αξηζκφ 83392151 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ησλ εγγξαθψλ ην
πνζφ ησλ 45,00 € γηα ην πξψην εμάκελν θαηάξηηζεο (θαηά ηελ εκέξα εγγξαθήο
ηνπο ζην Η.Δ.Κ. ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξσηφηππε απφδεημε θαηάζεζεο ηνπ
παξαπάλσ πνζνχ). Σν πνζφ απηφ απαηηείηαη γηα θάζε πεξαηηέξσ εμάκελν.
 ΤγεηνλνκηθΫο εμεηΪζεηο από Κξαηηθό ΦνξΫα, ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε απφ ην
Η.Δ.Κ. επηηπρίαο ηνπο.
Οη επηιεγέληεο θαηαξηηδφκελνη κε κηα θσηνγξαθία θαη ηηο νξηδφκελεο απφ ην Η.Δ.Κ.
εμεηάζεηο ζα απεπζχλνληαη ζηε Γ/λζε Τγηεηλήο ηεο Ννκαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζνπλ Βηβιηάξην Τγείαο, ην νπνίν ζα πξνζθνκίζνπλ ζην Η.Δ.Κ, κέρξη θαη ηελ
παξακνλή έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ή φπνηα άιιε εκέξα νξίζεη, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ν Πξντζηάκελνο ηνπ Η.Δ.Κ.
Δπηιεγέληεο ΑκεΑ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απφθαζε Πξσηνβάζκηαο
Δπηηξνπήο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηηο θαηά
ηφπνπο Ννκαξρίεο.
7. Οη επηιεγέληεο θαηαξηηδφκελνη (Έιιελεο, Έιιελεο ην γέλνο, Αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ
κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη Οκνγελείο) κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε θάζε εμάκελν θαηάξηηζεο
θαηαβάινπλ εθάπαμ ην πνζφ ησλ 250,00 € ζηελ ΣξΪπεδα ΔιιΪδνο ζηνλ αξηζκό
Λνγαξηαζκνύ 24/263855 (ζηελ απόδεημε ηεο ΣξΪπεδαο ΔιιΪδνο ζα πξΫπεη λα
αλαγξΪθεηαη εθηόο ηνπ πνζνύ ησλ δηδΪθηξσλ ησλ 250,00 €, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ
θαηαξηηδόκελνπ, ην Η.Δ.Κ ζην νπνέν πξόθεηηαη λα θνηηάζεη θαη ε πόιε ζηελ νπνέα
βξέζθεηαη ην ζπγθεθξηκΫλν Η.Δ.Κ.). Ζ κε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ θάζε εμακήλνπ,
ζπλεπάγεηαη ηε κε εγγξαθά ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ζην εμάκελν απηφ.
8. Οη νηθνλνκηθά αζζελείο θαηαβάιινπλ δίδαθηξα ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ
εθαηφλ είθνζη πέληε επξψ (125,00€), εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα παξαθάησ: Σν εηήζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 7.340,00 € θαη ην απνδεηθλχνπλ κε
ηελ νηθνγελεηαθή θνξνινγηθή δήισζε, ή ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 4.410,00 € θαη ην απνδεηθλχνπλ κε αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη φ,ηη άιιν
απνδεηθλχεη φηη ν αηηψλ δεη κφλνο.
9. Σν ίδην πνζφ (125,00€) θαηαβάινπλ θαη νη θαηαξηηδφκελνη πνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο
δηακέλνπλ κφληκα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε αλάγθεο (π.ρ.
ζεηζκφπιεθηεο, πιεκκπξνπαζείο, ππξνπαζείο).
10. Αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ εθηόο Δ.Δ., ζα θαηαβάινπλ δίδαθηξα 500,00 €, δειαδή
δηπιάζηα εθείλσλ πνπ θαηαβάιινπλ εθάζηνηε νη Έιιελεο θαηαξηηδφκελνη ζηελ ΣξΪπεδα
ΔιιΪδνο ζηνλ αξηζκό Λνγαξηαζκνύ 24/263855 (ζηελ απόδεημε ηεο ΣξΪπεδαο
ΔιιΪδνο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη εθηόο ηνπ πνζνύ ησλ δηδΪθηξσλ ησλ 500,00 €,
ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηαξηηδόκελνπ, ην Η.Δ.Κ. ζην νπνέν πξόθεηηαη λα θνηηάζεη
θαη ε πόιε ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην ζπγθεθξηκΫλν Η.Δ.Κ.). Ζ κε θαηαβνιή ησλ
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δηδάθηξσλ θάζε εμακήλνπ, ζπλεπάγεηαη ηε κε εγγξαθά ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ
θαηάξηηζε ζην εμάκελν απηφ.
11. Σα αλσηέξσ πνζά δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη αλά έηνο θαηάξηηζεο, κε ηελ έθδνζε
λέαο Κ.Τ.Α. κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ., κε αχμεζε, ε νπνία
φκσο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή.
12. Καηαξηηδφκελνη Σξίηεθλνη, Πνιχηεθλνη θαη ΑκεΑ απαιιάζζνληαη απφ ηα
θαηαβαιιφκελα δίδαθηξα.
13. ηνπο επηηπρφληεο ησλ εηδηθνηήησλ Η.Δ.Κ δελ παξΫρεηαη ζέηηζε-ζηΫγαζε.
14. Οη θαηαξηηδφκελνη αλαιακβάλνπλ ηε δαπάλε αγνξάο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνιψλ
(εμφδνπ θαη ππεξεζίαο) θαη φηη άιιν απαηηείηαη θαηά εηδηθφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο
κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηηο κνλάδεο Καηάξηηζεο.
15. Παξέρεηαη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή άζθεζε. Οη θαηαξηηδφκελνη αζθνχληαη
πξαθηηθά ζε Ξελνδνρεηαθέο θαη ινηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο ησλ Η.Δ.Κ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη
ππνρξεσηηθά θαη ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηα Η.Δ.Κ.
Ζ Πξνθήξπμε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ ζηνλ Οξγαληζκφ
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, παξέρνληαη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ
Οξγαληζκνχ (Γξαγαηζαλίνπ 4, ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 105 59), ηειέθσλα: 210-3244578, 2103250977 ή ζηηο παξαθάησ Γηεπζχλζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο:
ΔΠΑ..–Η.Δ.Κ. Αλαβύζζνπ, Ξελνδνρείν “ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ” 49ν ρικ. Παξαιηαθήο
Λεσθφξνπ Αζελψλ–νπλίνπ, ηει.: 22910-36998, 37009, 42294, 37024.
ΔΠΑ..–Η.Δ.Κ. Ζξαθιεένπ, Ξελνδνρείν “ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ” Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ
Κξήηεο, ηει.: 2810-7613 63, 2810-332927.
ΔΠΑ.. Μαθεδνλέαο – Η.Δ.Κ. Θεζζαινλέθεο, Ξελνδνρείν “ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ” Παξαιία
Πεξαίαο–Θεζζαινλίθε, ηει.: 23920-23257, 25551, 23920-75919.
ΔΠΑ..–Η.Δ.Κ. Ρόδνπ, Ξελνδνρείν “ΘΔΡΜΑΗ” Αιεμάλδξνπ Γηάθνπ 1 Ρφδνο, ηει.: 2241074445-6, 22410-24353.
ΔΠΑ..–Η.Δ.Κ. ΚΫξθπξαο, Ξελνδνρείν “ΓΔΜΠΟΝΟ” Γνπβηά Κέξθπξαο, ηει.: 2661091541, 26610-90030.
ΔΠΑ.. Γαιαμεηδένπ, Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει.: 22650-41997-8.
ΔΠΑ.. ΘξΪθεο, Ξελνδνρείν “ΘΡΑΚΖ ΠΑΛΛΑ” 4ν ρικ. Δζλ. Οδνχ ΑιεμαλδξνχπνιεοΜάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε, ηει.: 25510-25288, 22838, 39916.
ΔΠΑ..-I.E.K. Ναππιένπ, Ξελνδνρείν “ΑSTERIA” Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει.: 27520-59229.
Η.Δ.Κ. Αζάλαο, Φαξαληάησλ 4 Ακπειφθεπνη Αζήλαο, ηει: 210-7782655 κόλν πιεξνθνξέεο
όρη θαηΪζεζε δηθαηνινγεηηθώλ
Δπίζεο ζηνπο θαηά ηφπνπο Γήκνπο θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Δ.Ο.Σ.
ΖΜΔΗΧΖ:
Παξαθαινύληαη νη ππνςάθηνη λα δηαθπιΪμνπλ ηελ πξνθάξπμε θαη κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ησλ
απνηειεζκΪησλ, δηόηη ππΪξρνπλ ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηνπο επηηπρόληεο.
ΑΤΓΟΤΣΟ 2011
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.ΣΗΣΛΟΗ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ − ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Α) ΑΓΓΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Αγγιηθάο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην
άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 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.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 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 Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 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) ά CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− θαη 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).
• 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 θαιά 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) ά 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).
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• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΖ−USA) θαη ηεο ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΩΔΩ.
• 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.
(γ) Καιά γλώζε (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, 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 4,5 έσο 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− ηνπ
EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
−COMMUNICATOR−θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) −COMMUNICATOR− (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL− COMMUNICATOR − θαη CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR −(πλππνβάιινληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780
ηνπ 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.
ΠηζηνπνηεηηθΪ Ϊιια, πιελ ησλ αλσηΫξσ, γέλνληαη επέζεο δεθηΪ, εθόζνλ ν ππνςάθηνο ζπλππνβΪιεη καδέ
κε ην πηζηνπνηεηηθό:
(i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ
γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή
ή
(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο
θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.
Δπηζεκαέλεηαη όηη ρσξέο ηηο αλσηΫξσ, θαηΪ πεξέπησζε (i) ά (ii), βεβαηώζεηο ηα ζπγθεθξηκΫλα
πηζηνπνηεηηθΪ δελ ζα γέλνληαη απνδεθηΪ.
Β) ΓΑΛΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Γαιιηθάο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ
δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(β) Πνιύ θαιά γλώζε (Γ1/C1):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
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• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΗRATIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(γ) Καιά γλώζε (Β2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
εκεέσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη
βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ−Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ.
Γ) ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Γεξκαληθάο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig
−Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig−Maximilian ηνπ Μνλάρνπ
θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
(β) Πνιύ θαιά γλώζε (Γ1/C1):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• GOETHE-ZERTIFICAT C1 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCΖ (PWD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• Osterreichisches Sprachdiplom (OSD) C1 Oberstufe Deutsch.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(γ) Καιά γλώζε (Β2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• GOETHE-ZERTIFICAT B2 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
• Osterreichisches Sprachdiplom (OSD) Β2 Mittelstufe Deutsch.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Ηηαιηθάο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ά DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(β) Πνιύ θαιά γλώζε (Γ1/C1):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζήλαο).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο).
• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A.D (έσο ην 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003).
(γ) Καιά γλώζε (Β2):
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• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).
Δ) ΗΠΑΝΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Ηζπαληθάο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 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) Πνιύ θαιά γλώζε (Γ1/C1):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.
19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καιά γλώζε (Β2):
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 .
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
Δπέζεο:
α) Ζ Ϊξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΗ
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) Ζ θαιά γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο
δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο.
Οη ππό ζηνηρεέν α(iv) θαη β ηέηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπάο πξΫπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιΫνλ θαη από
βεβαέσζε γηα ην επέπεδν ηεο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο ζηελ νπνέα αλάθνπλ, ε νπνέα ρνξεγεέηαη από ηνλ
Δ.Ο.Π.Π. ά από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη
ΘξεζθεπκΪησλ.
εκεέσζε:
α) Γελ απαηηεέηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μΫλεο γιώζζαο εΪλ νη επηθαινύκελνη ηέηινη ζπνπδώλ Ϋρνπλ
απνθηεζεέ ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζάκαηα δηδΪζθνληαη ζηελ έδηα γιώζζα.
β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηε
γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιψζζαο.
Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο (π.δ 347/2003). Οη
ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή
κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο.
2.ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ
Σεο αιινδαπάο
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε 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 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). Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ
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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 λ.148/26−12−1913/1−2−1914.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκΫλνπ πεξέ ηέηισλ
ζπνπδώλ κε ηνπο νπνένπο απνδεηθλύεηαη ε γλώζε ηεο μΫλεο γιώζζαο, 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 παξ. 4 λ. 1599/1986.
Σεο εκεδαπάο
α) Γεκφζηα 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). Ζ επηθχξσζε γίλεηαη απφ
νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη κε ηελ πξνθήξπμε,
ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 λ. 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. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 2171/η. Β΄/22.10.2008, ηα αληίγξαθα ησλ
ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη απ’ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, κεηά ηελ επηθχξσζή
ηνπο απφ ηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
ΤΠ.Δ.Π.Θ., επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., ρσξέο λα απαηηεέηαη πξνζζΫησο ε
επηθύξσζά ηνπο από δηθεγόξν.
β) Ηδησηηθά 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 παξ. 4 ηνπ λ. 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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