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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς, Ιωαννίνων &
Σπάρτης του Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2017-2018
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει
συμπληρωματικά τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
Κιλκίς, Ιωαννίνων & Σπάρτης σε
ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι), για το σχολικό έτος
2017-2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
σύμφωνα με την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή
να αποστείλουν από Δευτέρα 23/10/2017 έως Τετάρτη 25/10/2017 από 8.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς,
Σπάρτης και Ιωαννίνων του Οργανισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν
στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Η παρούσα αφορά τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς, Ιωαννίνων και Σπάρτης του
Οργανισμού και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ανά κλάδο και ειδικότητα μία και
μόνο αίτηση, σε μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να
ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχ. έτος 2017-2018.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2017-2018 και θα αφορούν
την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, Κικλίς, της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
Ιωαννίνων, της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου και την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σπάρτης, της Περ/κής
Δ/νσης Πελοποννήσου.
Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2016-2017
και μοριοδοτήθηκαν ως υποψήφιοι ωρομίσθιοι, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους
έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν ή θα
αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής
προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 07/07/2016
έως και τις 11/06/2017 καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και
οικογενειακής κατάστασης.
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Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη
επαγγελματικής
προϋπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα
πέντε (15) έτη, από τις 11/06/2002 έως τις 11/06/2017.
Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση και δήλωσαν
επαγγελματική εμπειρία το σχ. έτος 2016-2017 η οποία έχει αποκτηθεί από
06/07/2002 έως 06/07/2016, δεν θα υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά που την
αποδεικνύουν, διότι η επαγγελματική εμπειρία του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος, έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ. Θα
υποβάλλουν δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας που αποκτήθηκε από
07/07/2016 έως 11/06/2017.
Όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ.
έτος 2016-2017, θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.
Η αίτηση και το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλεται ή αποστέλλεται
ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α, προκειμένου να διαβιβαστεί
στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς,
Σπάρτης και Ιωαννίνων του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2017-2018, στη Δ/νση που αναγράφεται στη
συνέχεια της Προκήρυξης, ως εξής:
1. Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενότητας Κιλκίς, της Περ/κής Δ/νσης
Μακεδονίας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση:
Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.
2. Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περ/κής
Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων,
υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου,
Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.
3. . Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενότητας Λακωνίας, της Περ/κής
Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σπάρτης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας,
υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της Περ/κής Δ/σης
Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610966908.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, του ΟΑΕΔ
καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΑ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ14.04 Γεωπόνοι, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.04.04
Ζωϊκής Παραγωγής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.13 Ζωϊκής Παραγωγής, ΠΕ18.17
Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.34 Ζωϊκής Παραγωγής, ΤΕ01.36 Αγροτικών Συναιτερισμών και Εκμεταλλεύσεων
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858,
26510-48062)
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.49 Μάγειροι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μάγειροι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΑ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων
εκπαιδευτικών
1. Αίτηση
Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την Προκήρυξη, για κάθε
Περ/κή Δ/νση, με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ανά κλάδο και ειδικότητα μία και μόνο αίτηση, σε
μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το Σχολικό έτος 2017-2018.
Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλλει αίτηση σε περισσότερους του ενός κλάδου ή
ειδικότητας, πρέπει κάθε αίτηση να συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που
αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο ή την ειδικότητα.
2. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι
κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο
σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη
παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη
πτυχιούχος.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του
εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και
Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ,
ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης
Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν
στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών
(Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του
εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης
από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει ο
υποψήφιος εκπαιδευτικός να διαθέτει:
α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου,
από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή
β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική κατάρτιση όπως, ΠΕ1,
ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,ΠΕ60,
ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών
συστημάτων, για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν
εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.
γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής
δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών,
τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες
συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που
έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται και από αντίστοιχες
βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που πιστοποιούν την
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του
εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από
αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει
αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας
Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται για να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί στους
πίνακες των ΕΠΑ.Σ πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση,από τις 11/06/2002 έως 11/06/2017
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:
Η Διδακτική Εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί
στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.
Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, πρέπει απαραίτητα να
βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια Εκπαιδευτική Αρχή.
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο θα
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:
 Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές, το
εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
 Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από
τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι
αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν
δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.
Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να έχει
αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του
πτυχίου αυτού.
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Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας,
η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα πέντε (15) έτη, από
τις 11/06/2002 έως τις 11/06/2017.
Αναλυτικά:
α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την
υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία, το έργο που
επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν
υπόψη, πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν
εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και
από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.
β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
β1. Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν,
πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό
διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το
συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:
Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 πρέπει να
είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική
διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1−1−2002 πρέπει να συνοδεύονται από
Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας
(ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος
κωδικός, πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά
την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων
εργασίας.
ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι
εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που
αναφέρονται στις βεβαιώσεις.
β2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία,
θα πρέπει να διαθέτουν:
1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος
επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που
δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο
όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για τα οικονομικά
έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013, εκτός και εάν με νέα
νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.
Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις
δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα
καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων
κ.λπ.
γ. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
γ1) Μισθωτοί
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο
υποψήφιος υποβάλλει:
Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών
και
ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται
ως συντάξιμος χρόνος.
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γ2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν το
επάγγελμα εκτός Ελλάδος, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2,
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και
βεβαίωση
Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος
χρόνος. Το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με
το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό
έτος. Για τα οικονομικά έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013,
εκτός και εάν με νέα νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.
Επιπλέον Δικαιολογητικά αν απαιτείται
 Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας η οποία δύναται να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από
το Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Α.Ε.Δ. (ΟΠΣ), με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που
δίδονται κατά την εγγραφή του ανέργου.
 Αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στο οποίο
αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα.
 Υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
3552/2007, υποβάλλει βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική
εμπειρία που προβλέπεται στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το
Ν.2190/94.
 Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση, από
την Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων, ΠΕ18.36.03 Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Τεχνολογίας,
ΠΕ18.36.02 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΔΕ01.31 Μαγείρων,
είναι απαραίτητο ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να το διαθέτει και να υποβάλει
αντίγραφο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει εκτός των παραπάνω
δικαιολογητικών να υποβάλλουν ή αποστείλουν:
α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να
αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:
I. είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας
II. είναι ή δεν είναι συνταξιούχος
III. δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07
ποινικά αδικήματα
IV. δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Υπηρεσία του Δημοσίου ή του
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

Υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά
αποκλείονται από την αξιολόγηση.

Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής:
 Υποψήφιος που διαθέτει πτυχίο με το οποίο δύναται να ενταχθεί σε δύο διαφορετικούς
κλάδους, πρέπει να δηλώσει και να προσκομίσει τις προϋπηρεσίες που αντιστοιχούν σε
κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλει την αίτηση..
 Υποψήφιος που κατέχει δεύτερο πτυχίο για να αξιολογηθεί και σε άλλη ειδικότητα,
θα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, στην ίδια Περιφέρεια για την Αττική ή στην ίδια
Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα, συνοδευόμενη από το σύνολο των
δικαιολογητικών.
 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των οποίων ο βασικός τίτλος Σπουδών εμπεριέχει
παιδαγωγική επάρκεια, μοριοδοτούνται μόνο για τον βασικό τους τίτλο σπουδών και
όχι και για παιδαγωγική επάρκεια, εκτός των αποφοίτων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ
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πενταετούς φοίτησης και του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση δεν δηλώνεται και
δεν υπολογίζεται ως εργασιακή εμπειρία.
Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε μετά την υποβολή της
αίτησής του υποψήφιου εκπαιδευτικού.
Στις ειδικότητες ΤΕ-ΔΕ που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η
επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της αντίστοιχης
άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο,
κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με
βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.
H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διακοπή της
σύμβασης ή σε μεταβολή του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού, οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς καμία συνέπεια
για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του
Σχολείου.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν κάποια από τα
προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό
εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μην
γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον
Ν.3552/2007, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ή να αποστείλουν
αντίστοιχες βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες πιστοποιούν τη διδασκαλία
μαθημάτων στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., για την περίοδο πριν την ψήφιση του Ν.
2190/94.
Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας
στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α.
Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1522/29/07-06-2016, 2463/54/27-09-2016, 2623/57/11-102016 & 2511/60/19-09-2017 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ή με τυχούσες
τροποποιητικές Αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, σχετικά με τις αναθέσεις
μαθημάτων επισημαίνεται στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ότι:
α. Σε περίπτωση που για τη διδασκαλία μαθημάτων αναφέρονται σε πρώτη ανάθεση
εκπαιδευτικοί περισσοτέρων του ενός κλάδου και τα μαθήματα διδάσκονται από δύο
ή τρεις εκπαιδευτικούς (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών), πρέπει ο ένας
τουλάχιστον εκπαιδευτικός να είναι του κλάδου ΠΕ.
β. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, έχουν σε πρώτη
ανάθεση διδασκαλίας το ίδιο μάθημα, τότε σειρά προτεραιότητας έχει ο εκπαιδευτικός
από τον κλάδο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
γ. Σε περίπτωση που με την εκδοθείσα προκήρυξη προσέλθει περιορισμένος
αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων που διδάσκουν μαθήματα σε πρώτη
ανάθεση, δύναται να προσληφθεί υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να
διδάξει τα συγκεκριμένα μαθήματα σε δεύτερη ανάθεση, αρκεί να έχει προκηρυχθεί η
ειδικότητά του, να έχει μοριοδοτηθεί και να έχει ενταχθεί στους πίνακες αξιολόγησης.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι
πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών που δικαιούται να διδάξουν το μάθημα σε
πρώτη ανάθεση.
*
Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση καθώς και οι
Ελεύθεροι Επαγγελματίες, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν
έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό
ωράριο που τους ανατίθεται, δύναται να είναι τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε
συνολικά να μη ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές
της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.
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* Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, προσλαμβάνονται
ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης,
σύμφωνα με τα μόριά τους Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται, δύναται να είναι
τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις δέκα (10)
διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπική και μη τυπικής
εκπαίδευσης της χώρας.
* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο
διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της
χώρας (εκτός Ο.Α.Ε.Δ.), δύνανται να λάβουν στις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ.
τόσες ώρες διδασκαλίας, έως τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως και μετά τη πρόσληψή τους στις Εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ.,
δύναται να λάβουν εκτός Ο.Α.Ε.Δ. έως έξι (6) ώρες συνολικά, σε όλες τις δομές της
μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ/ντή της
Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών
επιπλέον από τις διδακτικές ώρες που περιγράφονται στις παραγράφους α, β και γ,
του κεφαλαίου 10, της υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016)
Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής
α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτώνωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποψήφιος/ α, ο/η
οποίος/α:
- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη
ειδικοτήτων.
- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά
αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
-Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.
β. Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίωναναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:
α.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικιοθελώς κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους, ή διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη
απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή για οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση.
Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης και ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή
συγγενών Α' βαθμού και σε περίπτωση Παιδαγωγικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σε περίπτωση που η αποχώρησή του οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή στο
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση
ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτω των δέκα
(10) ωρών ανά εβδομάδα, ο εκπαιδευτικός μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των
Δημοσίων Υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.
β.β. Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον
Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική, παιδαγωγική ανεπάρκεια και
αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η οποία αφορά σε ενέργειες και πράξεις που δεν συνάδουν
με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, μη τήρηση των υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης
που έχει συνάψει με τον Οργανισμό, υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου που δικαιούται σε
δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και στη περίπτωση που δεν
θα δηλώσει στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας που έχει προσληφθεί, τυχόν αλλαγή της
εργασιακής του κατάστασης. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, πρέπει να λάβει υπόψη,
τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο
εκπαιδευτικός υπηρετούσε.

8

ΑΔΑ: 63ΙΥ4691Ω2-ΠΕΥ

Πίνακες Αξιολόγησης
Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης οι οποίες συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , επιμελούνται την
μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών του με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αποσταλεί στις οριζόμενες
Διευθύνσεις από την παρούσα προκήρυξη, συντάσσουν Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης ανά
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, κλάδο και ειδικότητα, με σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό
αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου. Συντάσσουν επίσης, πίνακα αποκλειομένων από τη
διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία
αποκλεισμού για κάθε έναν υποψήφιο.
Οι πίνακες Αξιολόγησης που συντάσσονται είναι οι εξής:




Πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2190/94,
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007. Κατά τη διάρκεια των προσλήψεων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
Πίνακας Αξιολόγησης Ιδιωτών
Πίνακας Αξιολόγησης Δημόσιων Υπάλληλων- Συνταξιούχων

1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ
Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το
συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο
σπουδών και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό
τέκνων.
2. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
Υποψήφιος κατηγορίας του κλάδου ΔΕ για να υποβάλλει ή να αποστείλει αίτηση και να
αξιολογηθεί πρέπει να έχει περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.
Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο
υγείας, είναι απαραίτητη η προσκόμιη φωτοαντιγράφου.
Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση
το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία
και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
Υποψήφιοι που εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για την πρόσληψή
τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκτός
ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αποτελέσματα και Ενστάσεις
Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους
συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης
υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους
αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή/και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές
Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Με την ίδια
ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων
εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με courier
από τον/την υποψήφιο/α, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού
(αναπληρωτών-ωρομισθίων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/3006-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις παρακάτω Διευθύνσεις:
1. Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενότητας Κιλκίς, της Περ/κής Δ/νσης
Μακεδονίας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, της Περ/κής Δ/νσης
Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.
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2. Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περ/κής
Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων,
υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου,
Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.
3. Για την Εκπ/κή Μονάδα της Περ/κής Ενοτήτας Λακωνίας, της Περ/κής
Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σπάρτης ): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας,
υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, της Περ/κής Δ/σης
Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610966908.
Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Αξιολόγησης για την επιλογή του
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
προσωπικού, πρέπει:
 Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν
υποψήφιος, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους
λόγους για τους οποίους ενίσταται.
 Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των
Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Δ/νση Αρχικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, η οποία τους αποστέλλει στους Διευθυντές των
αντίστοιχων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειάς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη
εργάσιμη ημέρα τους αναρτούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραμματεία Διοικητή
2. Γραφεία Αντιπροέδρων
3. Δ/νση Επιθεώρησης
4. Δ/νση Διοικητικού Β2
5. Δ/νση Εκπ/σης Α2
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