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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2016
Γ΄ ΦΑΗ: ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ
5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ

Αξιόηιμοι ζςνάδελθοι,
Δίλαη δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ηηο θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ε
χπαξμε ελφο εξγαιείνπ αξρηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη γηα
πξψηε θνξά πξνθεηκέλνπ αθνχ δηαπηζησζεί ην επίπεδφ ηνπο λα πξνζαξκνζηεί ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνλ καζεηή λα εληαρζεί ζην θαηαιιειφηεξν ηκήκα θαη λα
θαζνξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Έηζη ε Ο.Δ.Φ.Δ. έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην
θελφ θαη λα δψζεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ ζα εγγξαθνχλ έλα ηεζη γηα ηελ
Α΄ Ιπθείνπ θαη δχν γηα ηε Β΄ Ιπθείνπ (έλα ζεηηθψλ θαη έλα αλζξσπηζηηθψλ
ζπνπδψλ). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη ην Φξνληηζηήξην (κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο) θαη ε δηείζδπζε απηνχ ζην πην
ελδηαθέξνλ ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (καζεηέο κε ζηφρνπο).
Σαπηφρξνλα ε Ο.Δ.Φ.Δ. πξέπεη λα αλαδείμεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε
ησλ θξνληηζηψλ ζε κηα πεξίνδν δχζθνιε γηα ηε ρψξα. Ζ Οκνζπνλδία ζα δψζεη δηα
κέζνπ ησλ θξνληηζηεξηαθψλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 5000 ππνηξνθίεο δσξεάλ
παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζε καζεηέο Ιπθείνπ. Έηζη θάζε κνλάδα κέινο ησλ
ζπιιφγσλ ηεο, πνπ ζα κεηέρεη, ππνρξενχηαη λα παξέρεη 2 (δχν) ΓΩΡΔΑΛ εηήζηεο
ππνηξνθίεο (1 (κία) γηα ηελ Α΄ Ιπθείνπ θαη 1 (κία) γηα ηελ Β΄ Ιπθείνπ) ππφ ηηο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο α) φηη ε παξέρνπζα ππνηξνθίεο, θξνληηζηεξηαθή κνλάδα
δχλαηαη λα ζπγθξνηήζεη ηκήκαηα αληίζηνηρσλ ηάμεσλ (Α΄ ή Β΄ Ιπθείνπ) θαη β) φηη
ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 ππνςήθηνη γηα θάζε ηάμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θξνληηζηεξηαθήο κνλάδαο, εθ ησλ νπνίσλ επηιέγεηαη γηα ππνηξνθία ν έλαο (1) εμ
απηψλ.
Δπηπξφζζεηα κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ΘΑΪ θαη ηνπ «ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ΚΠΟΡΟΤΚΔ»
γίλεηαη δσξεάλ πξνβνιή ησλ θξνληηζηψλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ
ηνπο πξνθίι αιιά θαη ηνπ ιατθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαρξνληθά έρεη ην θξνληηζηήξην.
Δπίζεο ε θίλεζε απηή απνηειεί αζπίδα θαη απάληεζε ζε φπνηα πξνζπάζεηα γίλεηαη ή
πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαζπθνθάληεζεο ηνπ θιάδνπ πνπ φινη δηαθνλνχκε. Δπηπιένλ ζα
αλαδείμεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θξνληηζηήξηα πνπ ζέβνληαη ηε ζπιινγηθφηεηα κε
εθείλα πνπ επηιέγνπλ ηνλ δξφκν ηεο απνκφλσζεο, ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ
έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξανηθνλνκίαο πνπ ιπκαίλεηαη
ηνλ ρψξν.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Γηα φιε ηελ Διιάδα* Σεηάξηε 7 επηεκβξίνπ 2016 γηα Α΄ θαη Β΄ Ιπθείνπ.

Ώπα πποζέλεςζηρ 11.30 π. μ.

*Δπαλαιεπηηθή ζεκαηνδνζία Γεπηέξα 12 επηεκβξίνπ 2016 γηα
γηα φιεο ηηο θξνληηζηεξηαθέο κνλάδεο.

Ά θαη Β΄ Ιπθείνπ

Ώπα πποζέλεςζηρ 13.00 μ. μ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Γεκηνπξγείηαη εηδηθή πιαηθφξκα ζηνλ θφκβν ηεο νκνζπνλδίαο (www.oefe.gr)
ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Αλάδνρνο (keystone) θαη ζηελ νπνία ε θξνληηζηεξηαθή
κνλάδα ζα αλεβάδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα ζηνηρεία φζσλ ζπκκεηέρνπλ. Ζ
δηφξζσζε ζα έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (έσο άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016 θαη
ψξα 15.00΄ γηα ηελ πξψηε θαη Πέκπηε 15 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 15.00΄γηα ηε
δεχηεξε ζεκαηνδφηεζε) θαη ηαπηφρξνλα ζα γίλεηαη ε ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ζηελ
πιαηθφξκα παξάιιεια κε ηε κνξηνδφηεζε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι).
Σα θξνληηζηήξηα κπνξνχλ λα δηαθεκίδνπλ ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη είηε
κεκνλσκέλα είηε ζε νκάδεο αλά πεξηνρή ή πφιε. Ζ Ο.Δ.Φ.Δ. έρεη δεκηνπξγήζεη
ινγφηππν θαη αθίζα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ζθνπφ λα απνζηέιινληαη έγθαηξα ζε
φζνπο ζέινπλ λα ηα ηππψζνπλ κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία. Όζεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
ζέινπλ λα δηαθεκηζηνχλ (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν) γηα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη πξέπεη
θαηαξράο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ γξακκαηεία ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. θαη ηνπο Σνπηθνχο
πιιφγνπο. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ).
Όζοι δεν ηηπούν ηον κανονιζμό λειηοςπγίαρ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ) θα
αποβάλλονηαι επ’ αόπιζηον από ηη διαδικαζία ηων Επαναληπηικών Θεμάηων,
σωπίρ επιζηποθή ηος παπαβόλος ζςμμεηοσήρ ζηιρ θάζειρ ηων Ε.Θ. ηηρ
Ο.Ε.Φ.Ε.
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Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθαινχληαη φιεο νη
θξνληηζηεξηαθέο κνλάδεο λα ηεξήζνπλ θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηεο νξγαλσηηθήο
επηηξνπήο, ψζηε λα έξζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Οπγανωηική Επιηποπή Διαγνωζηικών Σεζη
Βαθεηαδάθεο Γηάλλεο Πξφεδξνο Ο.Δ.Φ.Δ.
Γεξνγηαλλάθεο Γηάλλεο Γ.Γ. Ο.Δ.Φ.Δ.
Ληθνιάνπ Κπάκπεο πληνληζηήο Θ.Δ.Δ. Δ.Θ. Ο.Δ.Φ.Δ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
1.Σν ηεζη ζα έρεη άξηζηα ην 100. Γηα θάζε κνλάδα ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 1
κφξην. Ζ θξνληηζηεξηαθή κνλάδα δε ζα ρνξεγεί ηελ ππνηξνθία ηεο ηάμεο, αλ νη
ππνςήθηνη δε ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 κφξηα απφ ην δηαγλσζηηθφ ηεζη.
2.Γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πάλσ απφ ηα 4 άηνκα ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη
2 κφξηα γηα θάζε άηνκν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ. Π.ρ. Παηέξαο, κεηέξα θαη
4 παηδηά 12 κφξηα ελψ παηέξαο, κεηέξα θαη 2 παηδηά 0 κφξηα.
3.Κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 15 κφξηα (π.ρ. ηέθλν ρσξίο γάκν,
αλχπαληξεο κεηέξεο, ζάλαηνο ή νιηθή αληθαλφηεηα ελφο γνλέα. Γελ ινγίδνληαη
νη νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη).
4.Οξθαλά ηέθλα θαη απφ ηνπο 2 γνλείο 25 κφξηα.
5.πλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θνξνινγηθνχ έηνπο 2015:
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
 απφ
ΕΚΔΟΣΗ:
ΑΡΧΕΙΟ:

0€– 1000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 18 κφξηα
1001€ - 2000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 17 κφξηα
2001€ - 3000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 16 κφξηα
3001€ - 4000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 15 κφξηα
4001€ - 5000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 14 κφξηα
5001€ - 6000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 13 κφξηα
6001€ - 7000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 12 κφξηα
7001€ - 8000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 11 κφξηα
8001€ - 9000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 10 κφξηα
9001€ - 10000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 9 κφξηα
10001€– 11000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 8 κφξηα
11001€– 12000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 7 κφξηα
12001€ - 13000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 6 κφξηα
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 απφ 13001€ - 14000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 5 κφξηα
 απφ 14001€ - 15000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 4 κφξηα
 απφ 15001€ - 16000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 3 κφξηα
 απφ 16001€ - 17000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 2 κφξηα
 απφ 17001€ - 18000€ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 1 κφξηα
 απφ 18001€ θαη πάλσ ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη 0 κφξηα
 Γε δηθαηνχληαη ππνηξνθίαο νη ππνςήθηνη πνπ ην θαηά θεθαιήλ
νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα ππεξβαίλεη ηηο 4.500€, δηαηεξνχλ φκσο ην
δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα δηαγλσζηηθά ηεζη.
6.Γηα παηδηά κε άλεξγνπο γνλείο ν ππνςήθηνο ζα παίξλεη κφξηα γηα θάζε εκέξα
αλεξγίαο θαη γηα θάζε άλεξγν γνληφ 0,02739726 κφξηα κε ζηξνγγπινπνίεζε
ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Ωο εκέξεο αλεξγίαο κεηξηνχληαη νη εκέξεο κε
πξψηε ηελ εκέξα έθδνζεο ελεξγήο θάξηαο αλεξγίαο θαη ηειεπηαία ηελ
07/09/2016. Οξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ αλά γνλέα λα είλαη ηα 15
κφξηα.


ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ηελ ππνηξνθία ζα ιακβάλεη ν ππνςήθηνο κε
ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζην ηεζη. Αλ νη ππνςήθηνη ηζνβαζκνχλ θαη ζηελ
επίδνζε, ηφηε ε επηινγή ζα γίλεηαη κε θιήξσζε.

7.Γελ απαηηείηαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηελ εγγξαθή ζηε δηαδηθαζία.
Γηθαηνινγεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη φπνηνο ππνςήθηνο επηιεγεί
γηα ππνηξνθία.
8. Θάζε ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ-ππνηξνθηψλ λα θαηαζέζεη ηα
έγγξαθα ζηελ θξνληηζηεξηαθή κνλάδα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ κνξηνδφηεζή
ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνβάιιεηαη απφ ηε δηαδηθαζία.
9.Όινη νη ππνςήθηνη κε κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, παξέρνπλ
ηε ζπλαίλεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπο
ζηελ Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ
Φξνληηζηψλ Διιάδνο (Ο.Δ.Φ.Δ.) θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ( π.ρ. αλάδνρν
δηαρείξηζεο keystone) γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ρσξίο θακία επηπιένλ ππνρξέσζή ηεο (π.ρ. πξφηεξεο
επηπιένλ ελεκέξσζεο γνληψλ θαη καζεηψλ θιπ.). Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ησλ
ππνςεθίσλ ζηνλ δηαγσληζκφ, απνηειεί απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ θαη ξεηή
θαη αλεπηθχιαθηε παξνρή ζπγθαηάζεζεο εθ κέξνπο ηνπο γηα ηελ απνζήθεπζε,
επεμεξγαζία, δεκνζίεπζε θιπ. ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζην πιαίζην
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ, κέζσ
πξνβνιήο, δεκνζίεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν
θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Ο.Δ.Φ.Δ.
www.oefe.gr , ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ην Facebook, Twitter, YouTube, θαζ΄ φιε ηε
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δηάξθεηά ηνπ ή θαη κεηαγελέζηεξα. Ζ ΟΔΦΔ (Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ
Φξνληηζηψλ Διιάδνο ) είλαη ε κφλε πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηεξεί αξρείν ηνπ ελ
ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη επηθπιάζζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζεη
νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ
ππνηξνθηψλ ελψ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ
απφ ηελ απφδνζε ησλ επάζισλ.
10.Δθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ είλαη αλήιηθνο απαηηείηαη θαη ε παξνρή ζπλαίλεζεο –
ζπγθαηάζεζεο θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα (ΟΔΦΔ) ΓΗΑ
ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο σο άλσ αλάξηεζεο
απηψλ.
11.Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ φινη νη ππνςήθηνη θαζψο θαη νη
γνλείο ηνπο ή νη θεδεκφλεο ηνπο, αλαγλσξίδνπλ, δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη
ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα φηη:
α. Σα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή
β. Ζ πξνζσπηθφηεηά ηνπο δελ πξνζβάιιεηαη νχηε κεηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο
ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. θαη ηεο αλαδφρνπ δηαρεηξίζηξηαο (KEYSTONE).
γ. Γελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.
δ. Γελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ.
12. Θαηά ηελ επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο/ληθεηέο ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπο (Ολνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, Α.Γ.Σ. ,Οηθνγελεηαθή ηνπο
θαηάζηαζε θηι.) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ
αδηάβιεηε θαη νξζή κνξηνδφηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε. Κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ππνηξνθηψλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο φξνπο ζα θαηαζηξέθνληαη ηα ζρεηηθά αξρεία κε ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία κε ην πέξαο ελφο έηνπο, εθηφο εάλ άιισο επηηξέπεηαη ή
επηβάιιεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ή εθηφο εάλ ν ζπκκεηέρσλ
έρεη ξεηά απνδερζεί ζην κέιινλ λα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά κελχκαηα
(newsletters) απζηεξά θαη κφλν απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ΟΔΦΔ. ηελ ηειεπηαία
απηή πεξίπησζε δηθαηνχηαη ε ΟΔΦΔ λα ρξεζηκνπνηεί ηα e-mail γηα
ελεκεξσηηθνχο – δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο έσο φηνπ ελεκεξσζεί φηη ν
ζπκκεηέρσλ δελ επηζπκεί πιένλ λα ιακβάλεη ηέηνηα κελχκαηα. Σα πξνζσπηθά
ηνπο δεδνκέλα δε ζα δηαβηβαζζνχλ ζε ηξίηνπο, νχηε ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζε
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θαλέλα θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν πέξαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηε ΟΔΦΔ πνπ
εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΟΔΦΔ
(KEYSTONE θιπ.) θαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο
πινπνίεζήο ηνπ. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε πκκεηέρσλ δηαηεξεί
ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο ή θαη
αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ησλ άξζξσλ
11 – 13 ηνπ Λ.2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
επηθνηλσλψληαο κε γξαπηή αίηεζε πξνο ηελ ΟΔΦΔ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
ζηελ δηεχζπλζε φισλνο 142, Αζήλα.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
 Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηα
δηαγλσζηηθά ηεζη θαη ζηηο ππνηξνθίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ππνρξενχηαη λα
ζπκκεηέρεη θαη ζηηο Σξεηο Φάζεηο ησλ Δ.Θ. ηεο ΟΔΦΔ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
2016 ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο 2016-2017.( γ ΄ θάζε ησλ Δ.Θ. 2016 θαη άβ’ θάζε ησλ Δ.Θ. 2017)
 Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη αηνκηθά
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. ψζηε λα ηεο
απνζηέιινληαη ην ινγφηππν θαη ε αθίζα ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθά. Ζ
κνλάδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηε δηαθεκηζηηθή ηεο εθζηξαηεία ην ινγφηππν
θαη ηελ αθίζα απηνχζηα θαη ρσξίο θακία παξαιιαγή. Καμία άλλη
πποωθηηική ενέπγεια δεν μποπεί να λειηοςπγήζει παπάλληλα.
 Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη νκαδηθά
δειαδή κε άιιν ή άιια θξνληηζηήξηα ηεο πεξηνρήο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε
ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν θαη κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο.
 Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
ζηε δηαθήκηζε πνπ ζα γίλεη ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ηειενπηηθά ζπνη
– ξαδηνθσληθά ζπνη – αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν).
 Θάζε θξνληηζηεξηαθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηα δηαγλσζηηθά
ηεζη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αληαγσληζηηθή δξάζε σο πξνο ηα
Γηαγλσζηηθά Σεζη θαη θαη’ επέθηαζε ζηα Δ.Θ. ηεο ΟΔΦΔ. Απαγοπεύεηαι κάθε
παπόμοια δπαζηηπιόηηηα μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ
πποκήπςξηρ.
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 Απαγοπεύεηαι ε πξνεηνηκαζία γηα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη απφ ηηο
θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη ε δηαθήκηζε ηεο πξνεηνηκαζίαο
μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ.
 Οη Σνπηθνί χιινγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνβάιινπλ κέινο απφ ηε
δηαδηθαζία ησλ Γηαγλσζηηθψλ Σεζη θαη θαη’ επέθηαζε απφ φιεο ηηο θάζεηο ησλ
Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ για ανηιζςλλογική ζςμπεπιθοπά ή μη ηήπηζη ηηρ
διαδικαζίαρ.
 Ζ ζπκκεηνρή θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηα Γηαγλσζηηθά Σεζη απνηειεί
ζαθή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο θαη δήισζε ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ηεο ζπκκεηέρνπζαο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.2472/1997 θαη ηνπ λ.3471/2006
σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξεί γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο
θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη
επηθνηλσλίαο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ είηε κέζσ ηεο Γηνξγαλψηξηαο
(Ο.Δ.Φ.Δ.) είηε κέζσ ηεο αλαδφρνπ δηαρείξηζεο (Keystone), ζπλεξγαηψλ ηεο
θιπ., πνπ ελεξγνχλ θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο.
 Οη αλαιπηηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε ζπκβνιαηνγξάθν
θ. Θπξηαθνχια Θαλαθίδνπ-Θνςηδά, Γ΄ επηεκβξίνπ 43Α, Αζήλα, ηει.
2108225509, email: kanakidou@ath.forthnet.gr

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
Επικοινωνία με Ο.Ε.Φ.Ε.:
Σηλέθωνο

210-3829122

e-mail

oefe@otenet.gr / Γιεύθςνζη Web
info@oefe.gr

Γιεύθςνζη

όλωνορ 142, 106 77 Αθήνα

Ώπερ λειηοςπγίαρ
Γπαμμαηείαρ

Δεστέρα έως Παρασκεσή: 9.00΄ – 22.00΄

Κσριακοπούλοσ Ρεντίνη –

Fax

210-3829122
www.oefe.gr

και άββατο : 10.00΄ – 14.00΄

Μαρία Κοσντούρη
Ππόεδπορ
Ο.Δ.Φ.Δ.
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Σ:2105314014

T: 6977624562

e-mail: info@vafeiadakis.gr
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Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Ο.Δ.Φ.Δ.

ΓΔΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗ
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Σ: 2310446816
e-mail: artemek@gmail.com

T: 6972919500
ςνηονιζηήρ Κ.Δ.Δ. Δ.Θ.
Ο.Δ.Φ.Δ.

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

Σ: 2105150700

T: 6974313520

e-mail: babisfro@yahoo.gr

Επικοινωνία με KEYSTONE:
Σηλέθωνα

210-8661142, 210-8661159

e-mail

info@keystone.gr

Γιεύθςνζη

Τακίνθος 15, 113 64 Αθήνα

Ώπερ λειηοςπγίαρ

Εργάσιμες 9 π.μ.- 5 μ.μ.

Τπεύθςνορ Οπγάνωζηρ

Fax

Γιεύθςνζη
Web

210-8679467
www.keystone.gr

Γπηγόπηρ Κωνζηανηόποςλορ

Τπεύθςνη
Γπαμμαηειακήρ Νηςμένος Κωνζηανηίνα
Τποζηήπιξηρ
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