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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
για τθ ςφναψθ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ
με ζναν (1) Διερμθνζα Αραβικϊν/ Ρολιτιςμικό Διαμεςολαβθτι
ςτο πλαίςιο του ESTIA - Ρρόγραμμα Στζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςε διαμερίςματα ςτθν Κριτθ
(GRC01/2018/0000000149) που υλοποιεί θ Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ Συντονιςτισ Εταίροσ, ςε
ςυνεργαςία με τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ.

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ με τθν
επωνυμία
«ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΡΛΟΘΓΟΣ»
Ζχοντασ υπόψθ τθν από 29/12/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκπαιδευτικισ
Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ,
Ανακοινϊνει
τθν πλιρωςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ Διερμθνζα Αραβικϊν/ Ρολιτιςμικοφ Διαμεςολαβθτι, με
ςχζςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου μζχρι τισ 31/12/2018, για την σλοποίηση
τοσ προγράμματοσ ςτο Θράκλειο, κακϊσ και του πιλοτικοφ προγράμματοσ «Υποςτθριηόμενθσ
Διαβίωςθσ Αςυνόδευτων Ανθλίκων».

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη ζκτακτησ ανάγκησ για την ζνταξη και τη ςτζγαςη,
υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) και
χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προςταςία και Ανθρωπιςτική Βοήθεια τησ
Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ (ECHO).
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Ζργο του Διερμθνζα είναι θ απευκείασ επικοινωνία με πρόςφυγεσ, διευκολφνοντασ τθ
ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ
ΡΛΟΗΓΟΣ, οι οποίοι κα τουσ επιςκζπτονται ςτθν προςωρινι τουσ κατοικία. Ο ρόλοσ του
περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίσ να περιορίηεται ςε αυτά:








Μεταδίδει επακριβϊσ το περιεχόμενο και το φφοσ τθσ προφορικισ επικοινωνίασ.
Μεταφζρει τον τρόπο εκφοράσ του ομιλθτι με όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ακρίβεια.
Συνεργάηεται με υπομονι και ςεβαςμό με τουσ ωφελουμζνουσ ϊςτε να υπάρχει
διαςφάλιςθ ότι υπάρχει ςωςτι επικοινωνία και ότι οι ωφελοφμενοι κατανοοφν απόλυτα
όλεσ τισ ςυηθτιςεισ και διαδικαςίεσ.
Εξθγεί ςτουσ ωφελουμζνουσ-ενοίκουσ των οικθμάτων τουσ κανόνεσ ςυγκατοίκθςθσ,
ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ.
Διαςφαλίηει ότι οι ωφελοφμενοι αντιλαμβάνονται πλιρωσ τα δικαιϊματά τουσ και τισ
υποχρεϊςεισ τουσ και τον τρόπο πρόςβαςισ τουσ ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του οικιματοσ.
Συνοδεφει τουσ ενοίκουσ ςε ςυναντιςεισ, υπθρεςίεσ, ιατρεία και όπου απαιτείται
διερμθνεία.

Απαιτοφμενα προςόντα
Τίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα προςόντα
Επάρκεια Διερμθνζα Αραβικϊν
ι
Ρτυχίο Αραβικοφ Ρανεπιςτθμίου
ι
Διπλι υπθκοότθτα (αραβικι- ελλθνικι)
ι
Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ Αραβικϊν (επιπζδου τουλάχιςτον Β2)

Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με τα ανωτζρω προςόντα, κα επιλεγεί υποψιφιοσ
που ζχει ωσ μθτρικι γλϊςςα τα Αραβικά.
Πλοι οι υποψιφιοι (πζρα από τουσ πτυχιοφχουσ αραβικϊν πανεπιςτθμίων) πρζπει να διακζτουν
τουλάχιςτον απολυτιριο Λυκείου.
Σ’ όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ απαιτείται θ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Σε κάκε
περίπτωςθ, πζρα από τουσ Ριςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ, κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ και των
δφο γλωςςϊν.

Γενικά προςόντα- κωλφματα
1. Να είναι Ζλλθνεσ/νίδεσ πολίτεσ ι/και αλλοδαποί/εσ υπό τθν προχπόκεςθ να ζχουν άδεια
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διαμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα ι βρίςκονται υπό κακεςτϊσ αςφλου.
2. Να κατζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
3. Να ζχουν χρονικι διακεςιμότθτα κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
4. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία.

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά
Απαιτοφμενα:
 Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/-α κα δθλϊνει τθν πρόκεςι
του/τθσ για ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Βλ.
ςυνθμμζνθ Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ )
 Φωτοαντίγραφο: των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου
(δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των
δφο όψεων τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ
όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων.
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
 Άδεια διαμονισ ςτθ χϊρα (για τουσ αλλοδαποφσ υποψιφιουσ).
Ρρόςκετα:
 Φωτοαντίγραφο τίτλων ςπουδϊν.
 Φωτοαντίγραφο τίτλου/τίτλων ςπουδϊν καλισ γνϊςθσ Αγγλικϊν.
 Φωτοτυπία διπλϊματοσ οδιγθςθσ αυτοκινιτου.
 Βεβαίωςθ από τον αςφαλιςτικό φορζα για το διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ, Φωτοαντίγραφα
βεβαιϊςεων εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ ι τιμολόγια και υπεφκυνθ διλωςθ για το
αντικείμενο τθσ εργαςίασ.
 Βεβαίωςθ από το νομικό πρόςωπο με περιγραφι του αντικειμζνου τθσ εκελοντικισ
εργαςίασ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ: 3 μινεσ.
 Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
 Οποιοδιποτε ζγγραφο πιςτοποιεί τθν ζνταξθ του υποψθφίου ςτισ ευπακείσ ομάδεσ:
Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί μονογονεϊκισ
οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ άςυλο.
 Κάρτα ανεργίασ.

Αιτιςεισ- Διαδικαςία- Ρροκεςμία
Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ απευκφνεται και υποβάλλεται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι
ΡΛΟΗΓΟΣ (αρμόδια για παροχι πλθροφοριϊν: Σοφία Τςεντελιζρου, τθλ. 2810-792207).
Τα ζντυπα των αιτιςεων διατίκενται από τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ. Επίςθσ,
μποροφν ν’ αντλθκοφν από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ www.ploigos-ea.gr ι από τθν ιςτοςελίδα
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (ςυντονιςτισ) www.anher.gr
Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των υποψθφίων υποβάλλονται
αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν
υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ςε
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κλειςτό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινϊσ, αφενόσ τα ςτοιχεία του/τθσ υποψθφίου/ασ και
αφετζρου θ ζνδειξθ:
ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΘ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ
(ΔΙΕΜΘΝΕΑΣ ΑΑΒΙΚΩΝ/ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΘΣ)
και θ διεφκυνςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, όπωσ παρακάτω:
Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ
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Αν δεν προςκομιςθοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιοσ τίθεται εκτόσ διαδικαςίασ
και η αίτηςή του απορρίπτεται.
Αντικατάςταςη τησ Αίτηςησ – Υπεφθυνησ δήλωςησ ή διόρθωςη αυτήσ ή ςυμπλήρωςη τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των
αιτήςεων.
Θ ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι αποκλειςτικά του
υποψθφίου.
Πταν θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ διλωςθσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ δεν παρζχει οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ για τον
τρόπο ςυμπλιρωςισ τθσ και τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων
που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ θ αίτθςθ να είναι υπογεγραμμζνθ και να ςυνοδεφεται από τα
δικαιολογθτικά που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι επιςυνάπτει. Δθλαδι, ο υπάλλθλοσ απλϊσ
διαπιςτϊνει αν επιςυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ωσ επιςυναπτόμενα ςτθν Αίτθςθ –
Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιολογθτικά, χωρίσ να ελζγχει το κφροσ και το περιεχόμενο τουσ.
Οι ίδιεσ παραπάνω ενζργειεσ πρζπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο παραλαβισ των
αιτιςεων και ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλονται ταχυδρομικϊσ.
Το αποτζλεςμα του ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με ευκρινζσ το
ονοματεπϊνυμό του.
Η προκεςμία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν λιγει ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, δθλαδι τθ Δευτζρα
22/01/2018 και ϊρα 2:00 μ.μ.
Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται αποδεκτι θ κατάκεςθ
αιτιςεων από υποψθφίουσ.
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο φάκελοσ κα πρζπει να
φτάςει ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ μζχρι τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία
και ϊρα (22/01/2018 και ϊρα 2:00 μ.μ.), θ οποία προκφπτει από το πρωτόκολλο που τθρείται
ςτθν εταιρεία. Θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΘΓΟΣ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν
κακυςτζρθςθ από οποιαδιποτε αιτία ςτθν άφιξθ των φακζλων, που αποςτζλλονται με τον ωσ
άνω τρόπο. Φάκελοι που φκάνουν ςτθν εταιρεία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα
είναι εκπρόκεςμοι και επιςτρζφονται ςτουσ υποψθφίουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ:
i.

Οι τίτλοι ςπουδϊν Αραβικϊν πανεπιςτθμίων πρζπει να προςκομίηονται μεταφραςμζνοι
και επικυρωμζνοι.
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ii.

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ: Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικά και
αραβικά για τθν παροφςα πρόςκλθςθ) και τα επίπεδα αυτισ, είτε απαιτείται ωσ προςόν
πρόςλθψθσ είτε λαμβάνεται υπόψθ ωσ βακμολογοφμενο κριτιριο κατάταξθσ
αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Δθμόςια ζγγραφα τθσ θμεδαπισ υποβάλλονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του
πρωτοτφπου.

iii.

Κριτιρια και βακμολόγθςι τουσ
Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
α/α

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

1

Επίπεδο διερμθνείασ από ελλθνικά ςε αραβικά και το αντίςτροφο (προφορικά)

2

Επίπεδο μετάφραςθσ από ελλθνικά ςε αραβικά και το αντίςτροφο (γραπτά)

3

Γνϊςθ Φαρςί ι Νταρί ι Σορανί ι Κιρμαντηί (προφορικά)

4

Γνϊςθ αγγλικϊν

5

Εργαςιακι εμπειρία ςτο αντικείμενο (διερμθνζασ ι μεταφραςτισ)

6

Εκελοντικι εργαςία ςε νομικά πρόςωπα με αντικείμενο τθ ςτιριξθ ευάλωτων ομάδων

7

Δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου

8

Οικογενειακι κατάςταςθ

9

Διάρκεια ανεργίασ

10

Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ
άςυλο

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ1
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία κα
ειςθγθκεί ανάλογα ςτο Δ.Σ. τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, ςφμφωνα με τον
ακόλουκο τρόπο:
 Η καλι γνϊςθ Αραβικϊν και Ελλθνικϊν αποτελεί τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ ςυμμετοχισ
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και είναι κριτιριο αποκλειςμοφ (on/off). Σε κάκε
περίπτωςθ, πζρα από τουσ Ριςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ, κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ
γνϊςθσ και των δφο γλωςςϊν από ειδικι μικτι επιτροπι.
 Θ’ ακολουκιςει αξιολόγθςθ των πρόςκετων επικυμθτϊν προςόντων και των
κοινωνικϊν κριτθρίων και κα ςυνταχκεί πίνακασ βακμολογικισ κατάταξθσ. Στθ
ςυνζχεια θ Επιτροπι Επιλογισ κα καλζςει για προςωπικι ςυνζντευξθ όλουσ τουσ
υποψιφιουσ.
 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ όπωσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα και ςυγκεκριμζνα:
1

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης.
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α/α

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Δικαιολογθτικά/
Ρροχποκζςεισ

Τρόποσ βακμολόγθςθσ

1

Επίπεδο
διερμθνείασ
από
ελλθνικά
ςε
αραβικά
και
το
αντίςτροφο (προφορικά)

Βεβαίωςθ ςπουδϊν εφόςον
υπάρχει

Ρροφορικι
εξζταςθ
Άριςτο
επίπεδο:
25
Ρολφ καλό επίπεδο: 20
Καλό
επίπεδο:
15
Μζτριο επίπεδο: 10

25

2

Επίπεδο
μετάφραςθσ
από
ελλθνικά
ςε
αραβικά
και
το
αντίςτροφο (γραπτά)

Βεβαίωςθ ςπουδϊν εφόςον
υπάρχει

Γραπτι
εξζταςθ
Άριςτο
επίπεδο:
10
Ρολφ καλό επίπεδο: 8
Καλό
επίπεδο:
6
Μζτρι επίπεδο: 4

10

3

Γνϊςθ Φαρςί ι Νταρί ι
Σορανί
ι
Κιρμαντηί
(προφορικά)
Γνϊςθ αγγλικϊν

Τίτλοσ ςπουδϊν ι διλωςθ του
υποψθφίου

Ρροφορικι εξζταςθ

10

Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν

Φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν

10

5

Εργαςιακι εμπειρία ςτο
αντικείμενο (διερμθνζασ
ι μεταφραςτισ)

2 μονάδεσ για κάκε μινα
προχπθρεςίασ
με
μζγιςτο το 10

10

6

Εκελοντικι εργαςία ςε
νομικά πρόςωπα με
αντικείμενο τθ ςτιριξθ
ευάλωτων ομάδων

Φπαρξθ εμπειρίασ

5

7

Δίπλωμα
αυτοκινιτου

Βεβαίωςθ
από
τον
αςφαλιςτικό φορζα ι τον
εργοδότθ για το διάςτθμα τθσ
αςφάλιςθσ και υπεφκυνθ
διλωςθ για το αντικείμενο τθσ
εργαςίασ
Βεβαίωςθ
από
φορζα
υλοποίθςθσ
του
προγράμματοσ.
Ελάχιςτθ
απαιτοφμενθ
εμπειρία
3
μθνϊν.
β' κατθγορίασ

Φπαρξθ
οδιγθςθσ

5

8

Οικογενειακι
κατάςταςθ (1*)

Ριςτοποιθτικό
κατάςταςθσ

Υποομάδα 1

4

9

οδιγθςθσ

Διάρκεια ανεργίασ

Κάρτα ανεργίασ

οικογενειακισ

διπλϊματοσ

Ανϊτερθ
Βακμολογία

4

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 4+
ανιλικα παιδιά: 4
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 3
ανιλικα παιδιά: 3
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 2
ανιλικα παιδιά: 2
Ζγγαμοσ ι άγαμοσ με 1
ανιλικο παιδί:1
Υποομάδα 2
Τζκνο
πολφτεκνθσ
οικογζνειασ: 2
Τζκνο
τρίτεκνθσ
οικογζνειασ: 1
1 μονάδα για κάκε μινα
ανεργίασ με μζγιςτο το 6

6
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10

Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι
άνω των 50 ετϊν ι
μακροχρόνια άνεργοι,
αρχθγοί μονογονεϊκισ
οικογζνειασ,
μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ,
παλιννοςτοφντεσ,
αιτοφντεσ άςυλο

Οποιοδιποτε
δθμόςιο
ζγγραφο επιβεβαιϊνει τθν
ζνταξθ του υποψθφίου ςε μια
από
τισ
ςυγκεκριμζνεσ
ευπακείσ ομάδεσ

11

Ρροςωπικι ςυνζντευξθ

Συνζντευξθ

3 μόρια για τουσ
υποψιφιουσ
που
εντάςςονται ςε μια από
τισ
ςυγκεκριμζνεσ
ευάλωτεσ ομάδεσ. Αν
εντάςςεται
ςε
περιςςότερεσ από μια
ομάδεσ,
δεν
βακμολογείται
με
επιπλζον μόρια.

3

12

Άκροιςμα

100

(1*)Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οι υποψιφιοι δεν μποροφν να μοριοδοτθκοφν και για τισ δφο υποομάδεσ.
Θα βακμολογθκεί θ υποομάδα που αντλεί τον μεγαλφτερο βακμό.

Κατάρτιςθ πινάκων- Ενςτάςεισ
Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων διαμορφϊνονται και μετά τθν προςωπικι
ςυνζντευξθ και ςυντάςςονται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςτεί με τθν από 29/12/2017
ομόφωνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ, θ
οποία είναι αρμόδια και για τθν τιρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ πρόςκλθςθσ.
Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ και
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου αντίςτοιχα, χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων,
ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3)
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ, οι πίνακεσ
κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΡΛΟΗΓΟΥ.
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι/και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ, τθλ.: 2810792207, e-mail: info@ploigosea.gr, stsentelierou@ploigos-ea.gr , Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00.

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΡΛΟΘΓΟΣ
Ο πρόεδροσ

Ηαχαρίασ οδιτάκθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με
βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ
προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ.
185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006
«Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Αϋ)», ωσ εξισ:
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν. 2740/1999, όπωσ
αντικαταςτάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ι
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη
νομική τουσ μορφή, εφόςον είναι πιςτοποιημζνοι ή αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ
οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνϊςησ τησ αγγλικήσ
γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνϊριςησ ςτην
οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ τησ χϊρασ ςτην
Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι
δεν ζχουν ωσ μητρική γλϊςςα την Αγγλική, είναι αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χϊρασ
ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςησ τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα
νοείται η χϊρα ςτην οποία η μητρική ή επίςημη γλϊςςα είναι η Αγγλική
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ
φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ
γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά:
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου 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 βακμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου
MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ι PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• 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 ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
“Distinction” ι “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level
C2) (μζχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου 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 βακμολογία από 7 ζωσ 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL
2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT- και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ-USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2
Certificate in ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
«Distinction” ι “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level
C1) ) (μζχρι
31.8.2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF 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.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου 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 βακμολογία από 5,5 ζωσ 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου
MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATORκαι CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ
γνϊςθσ).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780
του\ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1
Certificate in ESOL International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό
“Distinction” ι “Credit.
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
level B2) ) (μζχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 80 ζωσ 90 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 157 ζωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ
γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:
(i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι
ι
(ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ
υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι
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αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο.
Β) ΑΑΒΙΚΑ
Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςτα επίπεδα γνϊςεων: Β2, C1 και C2 (ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Ρρότυπο) του Εκνικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ναμπλοφσ ή τοσ Μορυωτικού Κέντροσ της

Αιγσπτιακής Πρεσβείας.
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Επίςθσ:
α) Θ άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ:
(i) Με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και
Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ,
(ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε
αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ,
(iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2,
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον
ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι.
β) Θ πολφ καλι γνϊςθ ι θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με κρατικό
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 και Β2 αντίςτοιχα, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ.186 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του
άρκρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Αϋ). Θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και
με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ.
Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και
από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία
χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του
Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ
χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ
ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ.
Σθμείωςθ:
α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι
ςπουδϊν ζχουν
αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα.
β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου
αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (π.δ.
347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επίςθμθ
μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ
γλϊςςασ) κακϊσ και ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει
επικυρωκεί από δικθγόρο.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β
Σφςτθμα επιλογισ προςωπικοφ:
Η διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ κα ολοκλθρωκεί ςτα παρακάτω ςτάδια:
1ο Στάδιο: Ανάρτθςθ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 15 (θμερολογιακζσ) θμζρεσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ και τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου. Αποςτολι
Δελτίου Τφπου ςτα τοπικά ΜΜΕ.
2ο Στάδιο: Συγκζντρωςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ φακζλων.
3ο Στάδιο: Σ’ αυτό το ςτάδιο κα γίνει διαχωριςμόσ των υποψθφίων που πλθροφν τα τυπικά
προςόντα και εκείνων που δεν τα πλθροφν (απορριπτζοι). Σε κάκε περίπτωςθ, πζρα από τουσ

Ριςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ, κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ και των δφο γλωςςϊν από
ειδικι μικτι επιτροπι. Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ διερμθνείασ Αραβικϊν και
Ελλθνικϊν, δεν κα περάςουν ςτο επόμενο ςτάδιο αξιολόγθςθσ.
4ο Στάδιο: Πςοι πλθροφν τα τυπικά προςόντα κα βακμολογθκοφν για τα πρόςκετα επικυμθτά και
κα ςυμπλθρωκεί πίνακασ με τθ βακμολογικι κατάταξθ.
5ο Στάδιο: Οι υποψιφιοι κα οδθγθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν τριμελι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ κα γίνει ενθμζρωςθ των υποψθφίων για τα κακικοντα
τθσ κζςθσ. Σκοπόσ του ςταδίου τθσ ςυνζντευξθσ είναι να αξιολογθκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά του
υποψθφίου και να ςυμπλθρωκεί το βακμολόγιο με τθ βακμολογία των μελϊν τθσ επιτροπισ.
6ο Στάδιο: Με τον υπολογιςμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτιρια και τθν προςωπικι
ςυνζντευξθ, κα προκφψουν οι προςωρινοί πίνακεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ, οι οποίοι κα
αναρτθκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΡΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των
υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ
αίτθςθσ.
Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3)
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ.
Η αξιολόγθςθ των ενςτάςεων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων.
7ο Στάδιο: Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ, οι
πίνακεσ κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του
ΡΛΟΗΓΟΥ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ αλλά δεν κα
προςλθφκοφν, κα ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ πίνακεσ επιλαχόντων. Σε περίπτωςθ αφξθςθσ των
κζςεων μζςα ςτο 2018, θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΡΛΟΗΓΟΣ κα προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ
επιπλζον προςωπικοφ από τθ λίςτα επιλαχόντων.

8ο Στάδιο: Επιλογι νζου προςωπικοφ. Ενθμζρωςθ όλων των υποψθφίων για τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ.
Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων ι δεν καλφπτουν τισ
προδιαγραφζσ τθσ επιτροπισ δφναται να επαναλθφκεί θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
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