Αθήνα, 30/09/2019

Αρ. Πρωτ.: 945

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εξετάσεων Επάρκειας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να διεξαχθούν οι Εξετάσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. και συγκεκριμένα:

● ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 έως Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019
στον χώρο της σχολής Κ.Ε.Ν.Γ. (οδός Εγνατίας 63, Θεσσαλονίκη)

● ΑΘΗΝΑ : Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 έως Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
στον χώρο της σχολής ΕΝΓ της ΟΜ.Κ.Ε.
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, οδός Φειδιππίδου 31 και Μιχαλακοπούλου, Αμπελόκηποι, Αθήνα)

Τα πεδία προς αξιολόγηση στις εξετάσεις επάρκειας ΕΝΓ είναι τρία:
1. δύο ΚΕΙΜΕΝΑ,

2. δύο ΕΙΚΟΝΕΣ,

3. δύο ΒΙΝΤΕΟ.

Το ποσό συμμετοχής είναι 30€ ανά πεδίο.

ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ε.Ν.Γ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΕΔΙΑ
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, αποκλειστικά και μόνο στον
αρ. λογ/σμού: 6558145036529, ΙΒΑΝ: GR71 0171 5580 0065 5814 5036 529 (Δικαιούχος:
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος) μέχρι και την

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00’
Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του/της

υποψήφιου/ας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν η κατάθεση του ποσού συμμετοχής γίνει μέσω άλλης τραπέζης και όχι απευθείας στην
τράπεζα Πειραιώς, τότε οι υποψήφιοι επιβαρύνονται με το ποσό της προμήθειας
εμβάσματος της τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν
αυθημερόν e-mail στο omke.eparkeia.eng@gmail.com το παραστατικό κατάθεσης του
ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΜ.Κ.Ε.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να
επισυνάψουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται το αργότερο ως την Παρασκευή 04
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00’ στη νέα εφαρμογή Επάρκειας Ε.Ν.Γ. στην ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/.
Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, ενδέχεται να οριστεί επιπλέον ημερομηνία εξέτασης
(ημέρα Δευτέρα) ή να αφαιρεθεί η ήδη ανακοινωθείσα (ημέρα Παρασκευή).
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μέσα σε ένα (1) μήνα μετά το πέρας των
εξετάσεων και ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά του αποτελέσματα στην
ιστοσελίδα http://eparkeiaeng.omke.gr/ πραγματοποιώντας την είσοδο του με τον προσωπικό
κωδικό του.
Στην ιστοσελίδα της ΟΜ.Κ.Ε. http://omke.gr αναρτώνται μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων.
Τα αξιολογικά σχόλια αναγράφονται στους υποψήφιους στην ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/ αποκλειστικά και μόνο με την είσοδό τους με τον προσωπικό τους
μοναδικό κωδικό. Τα αξιολογικά σχόλια καταγράφονται από τους αξιολογητές μόνο σε περίπτωση
αποτυχίας σε εξεταστέα Ενότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων για τις Ενότητες όπου
έχουν αποτύχει, υποβάλλοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/ και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος το οποίο διαμορφώνεται σε 50
ευρώ για κάθε Ενότητα μαζί με την επισυναπτόμενη απόδειξη συναλλαγής. Ενστάσεις γίνονται
δεκτές επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την
ανακοίνωσή τους.
Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. χορηγούνται από την ΟΜ.Κ.Ε. αποκλειστικά και μόνο
στους επιτυχόντες/ούσες υποψηφίους μέσα σε (1) μήνα από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. και για την παραλαβή τους θα λάβουν
προσωπική ενημέρωση στο e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο: 698 6998 410 (φωνητική κλήση και SMS)
ή στο e-mail: omke.eparkeia.eng@gmail.com
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες → 10:00’- 14:00’

Με εκτίμηση,

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΕΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΙΜΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΤΤΙΚΗ:
✓ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΧΟΛΗ Ε.Ν.Γ. (ΑΘΗΝΑ)
✓ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
✓ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ… ΝΟΗΜΑ» (ΑΘΗΝΑ)
✓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ν.Γ. «ΚΡΑΤΥΛΟΣ» (ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ)
✓ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
✓ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ» (ΑΘΗΝΑ)
✓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ν.Γ. «ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ :
✓ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
✓ ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΔΕΣΣΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
✓ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΖΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
✓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ «ΚΟΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΝΗ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΡΙΣΑ)
✓ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΕΚΦΡΑΣΗ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
✓ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «SMIYL» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
✓ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ)
✓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ
✓ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ‘’ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ’’
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ:
✓ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
✓ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ν.Γ. ‘’TALKING HANDS’’ (ΠΑΤΡΑ)
✓ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»
✓ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΦΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΚΑΝΤΙΑ »

