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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου για τις εξετάσεις
πιστοποίησης είναι η 12/02/2012
Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που πρέπει να συμπληρωθούν αναφέρονται στην
αρχική σελίδα της People Cert στο πάνω δεξιό τμήμα της.

Το ποσόν των 380 € πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία People Cert στους πιο κάτω
λογαριασμούς
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

080 / 47189504

ή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5032 – 035 -149 -241

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις επιστρέφεται στο μέλος το ποσόν των 150 €.
Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου του υποψηφίου παρακρατείται το ποσόν των
46 € (230Χ20%) από την People Cert και επιστρέφεται το ποσόν των 334 €.
Σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης της People Cert υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής ένστασης εάν απορριφθεί ο φάκελος , ή σε περίπτωση αποτυχίας
δυνατότητα υποβολής αίτησης αναβαθμολόγησης εντός 10 ημερών από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος.
∆εν προβλέπεται όμως διαδικασία πρόσβασης του διαγωνιζόμενου στο γραπτό του.
Στο φάκελο του υποψηφίου πρέπει να υπάρχει αντίγραφο του καταθετηρίου και
βεβαίωση μέλους του Σ.ΕΚ.Ε που θα την προμηθευτείτε από την γραμματεία του
συλλόγου (τηλ:2103210340 και email:info@avag.gr)
Tην ημέρα του σεμιναρίου θα υπάρχει στο ξενοδοχείο γραμματειακή υποστήριξη που
θα παρέχει βεβαιώσεις και θα παραλαμβάνει και οφειλόμενες συνδρομές.
Η ύλη των σεμιναρίων θεωρία και ασκήσεις μαζί με τα συνοδευτικά φύλλα excel
υπολογισμού θα αποσταλούν αφού τελειώσει και το σεμινάριο της Αθήνας
προκειμένου όλοι οι υποψήφιοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλες τις εισηγήσεις
είτε πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη.
Εάν στις εξετάσεις για την επίλυση των ασκήσεων απαιτείται να χρησιμοποιηθούν
τύποι(π.χ. στην ενότητα των οικονομικών) τότε θα δοθεί στην εκφώνηση το σχετικό
τυπολόγιο.
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Τα μέλη που παρακολούθησαν ή θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να
μας στείλουν το Α.Φ.Μ τους για να το συμπληρώσει ο λογιστής στα τιμολόγια που
εκδόθηκαν και σας παραδόθηκαν, ή σ΄αυτά που θα εκδοθούν και θα παραδοθούν
την ημέρα του σεμιναρίου.
Τέλος, διευκρινίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ώρες
εκπαίδευσης (20) μετά τα σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΛΙΕ στις 16/2/2013 στη
Θεσσαλονίκη και στις 2/3/2013 στην Αθήνα, θα μπορούν να στείλουν
συμπληρωματικά τα σχετικά πιστοποιητικά στην εταιρεία PEOPLE CERT.
Θα επανέλθουμε αν χρειασθούν και άλλες διευκρινίσεις.

ΚΑΛΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Σ.ΕΚ.Ε

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστίνα Φωτοπούλου

Κωνσταντίνος Πάλλης

