ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία
Έχοντας υπόψη:
1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ιδρύµατος Βούρου
Ευταξία , ΦΕΚ 273/ Τεύχος Α , 5/10/1973, όπως ισχύει σήµερα,
2. Την υπ’ αριθ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28.08.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών περί του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009
(Φ.Ε.Κ.1859/Β΄/03.09.2009),
3. Την υπ΄αριθµ. πρωτ.: 14394/ΕΥ∆&ΠΤΣ 873/01.04.2010 Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας
µε
θέµα:
«Χρηµατοδότηση/Επιχορήγηση του «Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» ως
Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα ∆ιεθνές Σχολείο
Πολιτισµού και Επικοινωνίας» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 και του Εθνικού
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων»,
4. Το υπ΄αριθµ. πρωτ.: 14943/ΕΥ∆&ΠΤΣ 925/08.04.2010 έγγραφο της Προϊσταµένης της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής προς το
Κ.Ε.Θ.Ι.
µε
θέµα:
«Υπογραφή
Απόφασης
Υφυπουργού
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την υλοποίησης του Έργου EL0070 «Ελλάδα –
∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου
2004-2009,
5. Την από 01.02.2010 Συµφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Ελλάδα –
∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» µεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. ως Φορέα
Υλοποίησης και των επτά (7) συµβαλλόµενων Εταίρων,
6. Την υπ΄αριθµ. 180 (21-9-2010) / θέµα 6o Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύµατος Βούρου Ευταξία,

Προσκαλεί
Τους ενδιαφεροµένους να συνάψουν σύµβαση µίσθωσης έργου µε το Μουσείο
της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύµατος Βούρου-Ευταξία, που εδρεύει στην Αθήνα
του Νοµού Αττικής. Θα επιλεγούν τρία (3) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του εν
λόγω Μουσείου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ:
ΕL0070): «Ελλάδα ∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» από πόρους
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2004 – 2009 και του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων»
συνολικής διάρκειας έως έξι (6) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθούν τρία άτοµα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα
τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τόπος εκτέλεσης

ΑΘΗΝΑ

Ειδικότητα

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ή
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ
και
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Ιστορίας ή
Αρχαιολογίας και Ιστορία της Τέχνης.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (βλ. Ειδικό Παράρτηµα Α1)
3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Ειδικό Παράρτηµα Α2)
4. ∆ιετής εµπειρία (2 έτη) στις καταγραφές αρχαιολογικών αντικειµένων ή έργων τέχνης ή
ιστορικών αντικειµένων και αρχειακού υλικού.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών.
1) Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τις παραπάνω ειδικότητες νοείται η απασχόληση µε
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείµενο των αντίστοιχων
ειδικοτήτων που ζητούνται για την εκτέλεση του έργου. Η εν λόγω εµπειρία
αποδεικνύεται µε βεβαίωση από τον Εργοδότη στον οποίο αποκτήθηκε.
2) Για την πληρωµή της αµοιβής, η οποία θα ορισθεί στην Σύµβαση που θα καταρτισθεί
µετά την διαδικασία επιλογής, απαιτείται η προσκόµιση ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
3) Για να κληθούν οι υποψήφιοι στη διαδικασία της συνέντευξης απαιτείται να πληρούν
τα αναγραφόµενα στον πίνακα Β προσόντα στο σύνολο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ανάρτηση ολόκληρης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στο
δικτυακό τόπο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύµατος Βούρου-Ευταξία
(www.athenscitymuseum.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του Μουσείου µας στην ακόλουθη
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διεύθυνση: Παρνασσού 2, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ, υπόψιν κας Παπανικολάου
Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210-3231397). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στις δέκα (10) ηµέρες και αρχίζει από
την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στην Ιστοσελίδα του
Μουσείου.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) Στη γραµµατεία του
Μουσείου στην ανωτέρω διεύθυνση, και β) στο δικτυακό τόπο του Μουσείου
(www.athenscitymuseum.gr)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡITΟ: Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
Ειδικότερα, µε την αίτηση πρέπει να υποβληθούν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας Αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
2. Επίσης, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται µε την αίτησή του, σε
πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωµένο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τέλος του
παρόντος κεφαλαίου,
3. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το
έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή
µε ακέραιο αριθµό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή
αριθµητικό βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία.
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
1) Εάν ο Πανεπιστηµιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης), περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας
καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των
ηµεδαπών τίτλων ή
β) Πράξη αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή
περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του
«Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8
οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή
της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κριτήρια Επιλογής – ∆ιαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι/-ες που δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά απορρίπτονται ως εκπρόθεσµοι. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν τα
απαιτούµενα προσόντα απορρίπτονται ως ανεπαρκείς.
Οι υποψήφιοι/-ες, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, βαθµολογούνται βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων µοριοδότησης της θέσης προκειµένου να καταρτιστεί ο πίνακας
κατάταξης και καλούνται από την αρµόδια Επιτροπή του Μουσείου σε συνέντευξη.
Ακολούθως η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιου του Μουσείου για τη
λήψη σχετικής Απόφασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.
Β.

Γ

Τυπική Εκπαίδευση
Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ
Εµπειρία
Αποδεδειγµένη εµπειρία στις καταγραφές αρχαιολογικών
αντικειµένων ή έργων τέχνης ή ιστορικών αντικειµένων και
αρχειακού υλικού πέραν των προαπαιτούµενων δύο ετών
βαθµολογείται µε 10 µόρια ανά µήνα µε µέγιστο αριθµό
µορίων τα 600.

100

Συνέντευξη
Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειµένου της θέσεως,
γλωσσοµάθεια και πέραν της αγγλικής, επικοινωνιακή
δεξιότητα / Συµπεριφορά
Σύνολο

400

600

1100

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των βαθµολογούµενων κριτηρίων στον οποίο
παρουσιάζεται αναλυτικά η βαθµολογία που προκύπτει για καθένα από τα κριτήρια αυτά,
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε υποψηφιότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 10)

κατηγορία ΠΕ
µονάδες

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9+

0

…

30

…

40

…

50

…

60

…

70

…

80

…

90

…

100

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( 10 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
µήνες εµπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

20

30

40

50

60

Μονάδες

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

…

200

300

400

500

600

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
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Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων
µας (δ/νση: Παρνασσού 2, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό Πρακτικό
Ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους του Μουσείου της Πόλεως
των Αθηνών – Ίδρυµα Βούρου-Ευταξία.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στα
γραφεία του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυµα Βούρου-Ευταξία στην ακόλουθη
διεύθυνση: Παρνασσού 2, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – Ι∆ΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ- ΕΥΤΑΞΙΑ, υπόψιν κας Παπανικολάου
Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210-3231397).
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Αντώνιος Γ. Βογιατζής
∆ικηγόρος
Πρόεδρος του ∆.Σ.
του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Ιδρύµατος Βούρου - Ευταξία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα αποδεικνύονται µε τα παρακάτω πιστοποιητικά:
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1
Π.∆.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆.50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε
θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ 3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε
το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.∆.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του
Π.∆.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:
α) µε Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,
ή
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα από τη
νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της
οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην
Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι
δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία
χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
•
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
•
BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE.
•
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω.
•
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
•
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.
•
ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
•
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERYκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
•
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.
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•

Test of Interactive English, C2 Level.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Γνώση χειρισµού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής:
(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω
φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –
TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• 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)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
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Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία
πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007, παρατείνεται έως 31/12/2010.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από
την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης
αυτού.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν
γίνονται δεκτά.
Γίνονται δεκτά µέχρι 31.12.2010 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
(Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/31548/12.11.2009) µε την εξής ονοµασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει
παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή,
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα µπορεί να
έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.), είτε
Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων
ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή
µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου
Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.
∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για
την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις
εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται
από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη
της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της
προκηρυσσόµενης.
(4) Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων
Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου
σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο
Οργανισµός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των
πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007 παρατείνεται έως
31/12/2010.
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