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Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,  

για τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.  
έτους κατάρτισης 2019-2020 

 
       Αρχίζει, την Δευτέρα 02/09/2019 και ώρα 8:00 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 06/09/2019 
στις 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων στα Ι.Ε.Κ Ο.Α.Ε.Δ σε ωρομίσθιους 
εκπαιδευτές, 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, για το έτος κατάρτισης 2019-2020. 
      Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την υπ΄ αριθμ. 66605/28-08-2019  Προκήρυξη του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr . 
      Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού αναρτάται η σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και η Προκήρυξη 
που αφορά στις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Πληροφορίες δίνονται στους υποψήφιους και από τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  
       Η παρούσα αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι 
έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίων 
εκπαιδευτών, για το έτος κατάρτισης 2019-2020, να επιλέξουν τα Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν της Περιφέρειας 
Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. 
       Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους Εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. 
Ο.Α.Ε.Δ, για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2019-2020, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την 
ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Οι 
υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που θα 
καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που στη συνέχεια θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν 
με φάκελο στο Ι.Ε.Κ. πρώτης προτίμησής τους, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης 
υποψηφίων ωρομισθίων Εκπαιδευτών. 
        Η υποβολή ή η αποστολή φακέλου δικαιολογητικών, είναι δυνατή έως και τη Δευτέρα 09-09-2019. 
       Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων, θα 
καταρτιστούν Πίνακες που θα ισχύσουν για το Έτος Κατάρτισης 2019-2020 και θα αφορούν κάθε ένα από 
τα Ι.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας, όπως 
αναφέρονται στη σχετική Προκήρυξη. 
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