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ΓΙΟΙΚΗΗ

πκπιεξσκαηηθή Πξνθήξπμε Δηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε
Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηηο ΔΠΑ. Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ., Βέξνηαο, Υίνπ,
Ωξαηόθαζηξνπ ζρ. έηνπο 2016-2017
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη
ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΔΠΑ.Σ. Μαζεηείαο
Βέξνηαο, Υίνπ, Ωξαηόθαζηξνπ, ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2336/95, φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 2643/98 (σξνκίζζηνη), θαη ην άξζξν 67 παξ. 4.α ηνπ
Ν. 3518/2006 (αλαπιεξσηέο), γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, θαιεί φζνπο ελδηαθέξνληαη θαη
πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/3006-2016) Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Υπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ από 27/09/2016 έσο 29/09/2016
από 8.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ., αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα φπνηεο απφ ηηο
παξαθάησ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ επηζπκνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη
λα εληαρζνχλ ζηνπο πίλαθεο επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
Οη πίλαθεο ζα ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ην Σρνιηθφ Έηνο 2016-2017 θαη ζα αθνξνχλ
ηελ ΔΠΑ.Σ. Μαζεηείαο Φίνπ ηεο Πεξ/θήο Δλφηεηαο Φίνπ, ηελ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Ωξαηνθάζηξνπ
ηεο Πεξ/θήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Βέξνηαο ηεο Πεξ/θήο Δλφηεηαο
Ηκαζίαο.
Όζνη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ππέβαιαλ αίηεζε ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016
θαη κνξηνδνηήζεθαλ σο ππνςήθηνη σξνκίζζηνη, επεηδή ηα ζηνηρεία θαη ηα κόξηά ηνπο
έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ζα ππνβάιινπλ ή ζα
απνζηείινπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά δηδαθηηθήο
πξνϋπεξεζίαο, ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θ.ι.π. πνπ απνθηήζεθαλ από 11 Ινπιίνπ
ηνπ 2015 έσο θαη ηηο 06/07/2016θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
αλεξγίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα δειψζεη έσο επηά (7) έηε
επαγγεικαηηθήο
πξνυπεξεζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί κέζα ζηα πξνεγνχκελα δέθα
πέληε (15) έηε, απφ ηηο 06/07/2001 έσο ηηο 06/07/2016.
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Όζνη ππνςήθηνη ππέβαιαλ αίηεζε θαη δήισζαλ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ην ζρ. έηνο 2015-2016 ε νπνία έρεη απνθηεζεί από 06/07/2008 έσο
05/07/2015, δελ ζα ππνβάιινπλ εθ λένπ δηθαηνινγεηηθά πνπ ηελ απνδεηθλύνπλ,
δηόηη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, έρεη
θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.

Όζνη ππνςήθηνη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, δελ ππέβαιαλ αίηεζε ην ζρ. έηνο
2015-2016, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
Η αίηεζε θαη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιιεηαη ή απνζηέιιεηαη
ηαρπδξνκηθψο ζπζηεκέλα ή κε courier απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί
ζηελ αξκφδηα Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ζρ.
έηνπο 2016-2017, ζηηο Γ/λζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Πξνθήξπμεο, σο εμήο:
1. Γηα ηηο Δθπ/θέο Μνλάδεο ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Αηηηθήο & Νήζσλ (ΔΠΑ.
Μαζεηείαο Υίνπ) :
Σηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ, ππφςε Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, γηα
ηελ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Φίνπ, ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Αηηηθήο & Νήζσλ,
Γ/λζε : Δζληθήο Αληίζηαζεο 8, Άιηκνο, Τ.Κ. 174 56, ηει. 210/9989696, 9989701, 9989704.
2. Γηα ηηο Δθπ/θέο Μνλάδεο ησλ Πεξ/θώλ Δλνηήησλ ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο
Μαθεδνλίαο (ΔΠΑ Μαζεηείαο Βέξνηαο θαη ΔΠΑ. Μαζεηείαο Ωξαηνθάζηξνπ) : Σηελ
ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Ωξαηνθάζηξνπ, ππφςε Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο
Πεξ/θήο Γ/λζεο Μαθεδνλίαο, Γ/λζε: Θεζζαινλίθεο 73, Τ.Κ. 57013, ηει. 2310-696216,
2310-694612.
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεηνχκελεο εηδηθφηεηεο, ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απφθαζε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Υπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,
πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Πξνθήξπμε, δίλνληαη ζηηο παξαθάησ ΔΠΑ.Σ. Μαζεηείαο, ηνπ ΟΑΔΓ
θαζψο θαη ζην site ηνπ Οξγαληζκνχ www.oaed.gr.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΙΟΤ
ΔΠΑ.. ΥΙΟΤ (Λ. Καξθά-Λεπθσληά, Σ.Κ. 82100, ηει. 22710 – 29531, 22710-20065)
ΓΔ-Πηπρηνύρνη Ι.Δ.Κ. κε πηζηνπνίεζε, Πηπρηνύρνη ΣΔΔ Α΄θύθινπ, Δκπεηξνηερλίηεο
Απόθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. 1566/85
ΓΔ01.17 Κνκκσηηθήο

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
1)
ΔΠΑ.. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ (Θεζζαινλίθεο 73, Σ.Κ. 57013, ηει. 2310 – 696216,
2310-694612)
ΓΔ-Πηπρηνύρνη Ι.Δ.Κ. κε πηζηνπνίεζε, Πηπρηνύρνη ΣΔΔ Α΄θύθινπ, Δκπεηξνηερλίηεο
Απόθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. 1566/85
ΓΔ01.15 Αξγπξνρξπζνρνταο, ΓΔ01.13 Ξπινπξγνί

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΠΑ.. ΒΔΡΟΙΑ (Αζώκαηα Ηκαζίαο, Σ.Κ. 59100, ηει. 23310 – 28167, 23310-67225)
ΣΔ01-Πηπρηνύρνη ΣΔΛ, ΔΠΛ, ΣΔΔ Β΄ Κύθινπ
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ΤΔ01.13.01 Πιεξνθνξηθήο.

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ
1. Αίηεζε
Η Αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη έληππε θαη ρνξεγείηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ησλ Σρνιψλ Μαζεηείαο
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. www.oaed.gr.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ή απνζηέιιεηαη ππφςε ηεο αξκφδηαο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο, ζηηο Γ/λζεηο ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Πξνθήξπμε, γηα θάζε
Πεξ/θή Γ/λζε, κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά.
Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα κία θαη κφλν αίηεζε γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή κία αίηεζε αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, ζε κία θαη κφλν Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα ηεο ππφινηπεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα εληαρζεί ζηνπο
αμηνινγηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηελ επηινγή ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ην Σρνιηθφ έηνο 2016-2017.
2. Βαζηθόο Σίηινο πνπδώλ
`Ωο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ δειψλεηαη εθείλνο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη
θάπνηνο ππνςήθηνο θαη πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ αίηεζε. Σην βαζηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εηδηθφηεηα, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε
παξνχζα πξνθήξπμε, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο θαηέζηε
πηπρηνχρνο.
Σε πεξίπησζε πνπ ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ έρεη εθδνζεί απφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ
εμσηεξηθνχ πξέπεη ν ππνςήθηνο λα δηαζέηεη εθηφο απφ ην αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη
Βεβαίσζε Ιζνηηκίαο θαη Αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ αξκφδην θνξέα (ΓΟΑΤΑΠ, ΙΤΔ,
ΟΔΔΚ θ.ι.π.).
Δάλ ν ππνςήθηνο είλαη ππήθννο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηξίησλ ρσξψλ κε άδεηα
παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα δηαζέηεη βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο
Διιεληθήο γιψζζαο, επηπέδνπ Γ2 ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία.
3. Σίηινη ή Βεβαηώζεηο Παηδαγσγηθώλ πνπδώλ
Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα γηα λα δεισζεί θαη λα αμηνινγεζεί πξέπεη ν
ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο λα δηαζέηεη:
Α. Τίηιν ή Βεβαίσζε Παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ, ηνπιάρηζηνλ ελφο δηδαθηηθνχ εμακήλνπ,
απφ ΑΔΙ ή ΑΣΠΑΙΤΔ (ΠΑΤΔ.Σ, Α.Σ.Δ.ΤΔ.Μ ηεο πξψελ Σρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ
Δπαγγεικαηηθήο θαη Τερληθήο Δθπαίδεπζεο Σ.Δ.Λ.Δ.Τ.Δ., ή ηεο Αλψηαηεο Σρνιήο
Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.) ή
Β. Γεχηεξν πηπρίν ησλ θιάδσλ πνπ εκπεξηέρνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε φπσο, ΠΔ1,
ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4, ΠΔ5, ΠΔ6, ΠΔ7, ΠΔ8, ΠΔ11, ΠΔ15, ΠΔ16,ΠΔ32, ΠΔ33, ΠΔ34, ΠΔ40,ΠΔ60,
ΠΔ70 θαη ΠΔ19 Πιεξνθνξηθήο ηνπ ηκήκαηνο δηδαθηηθήο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ
ζπζηεκάησλ, γηα φζνπο ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν είλαη ππνςήθηνη δελ
εκπεξηέρεη παηδαγσγηθή επάξθεηα.
Τίηινη ή βεβαηψζεηο Παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, δειψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηθπξσκέλνη απφ
αξκφδηεο αξρέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ηνπ
Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ο ηίηινο Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη
απνθηεζεί ζηελ εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε.
4. Βεβαηώζεηο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο
Η Γηδαθηηθή εκπεηξία πνπ δειψλεηαη γηα λα αμηνινγεζεί θαη λα πξνζκεηξεζεί ζηνπο
πίλαθεο ησλ ΔΠΑ.Σ πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ Τξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε,από ηηο 06/07/2001 έσο 06/07/ 2016.
Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη:
Η Γηδαθηηθή Δκπεηξία γηα λα δεισζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί
ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θαη απαξαίηεηα κεηά ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ.
Η Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε αλαγλσξηζκέλα Ιδησηηθά Σρνιεία, πξέπεη απαξαίηεηα λα
βεβαηψλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Αξρή.
Σε θάζε Βεβαίσζε Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ε νπνία δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ζα
πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξνληαη ζαθψο:
 Τν ρξνληθφ δηάζηεκα δηδαζθαιίαο (εκεξνκελία έλαξμεο θαη εκεξνκελία ιήμεο).
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Οη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε ή πξνθεηκέλνπ γηα αλαπιεξσηέο, ην
εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο ηνπο.
 Η ηδηφηεηα, ν θιάδνο θαη ε εηδηθφηεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηδαζθαιία απφ
ηνλ ελδηαθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ.
Βεβαηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ή δελ δχλαληαη λα ππνινγηζηνχλ αθξηβψο νη
αλαγξαθφκελεο ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
5. Βεβαηώζεηο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο
Βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηδαθηηθφ έξγν νπνηαζδήπνηε κνξθήο δελ
δειψλνληαη θαη δελ πξνζκεηξνχληαη σο επαγγεικαηηθή εκπεηξία παξά κφλνλ σο δηδαθηηθή.
Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία γηα λα δεισζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα έρεη
απνθηεζεί ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θαη νπσζδήπνηε κεηά ηελ απφθηεζή ηνπ
πηπρίνπ απηνχ.
Αλαιπηηθά:
Α. Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία ζην Γεκόζην Σνκέα
Οη βεβαηψζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ Γεκφζην Τνκέα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ
αξκφδηεο Υπεξεζίεο θαη λα αλαγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο, ηελ
ππαιιειηθή θαηεγνξία θαη βαζκφ, ηελ εηδηθφηεηα, ην πηπρίν, ηελ εξγαζία, ην έξγν πνπ
επηηειέζηεθε θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο απαζρφιεζεο θαηά ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο έξγνπ, γηα λα ιεθζνχλ
ππφςε, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ή λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαηψζεηο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ
εμεξηεκέλε εξγαζία κε παξάιιειε αλαγξαθή ηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
Πξνυπεξεζία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, φπσο θαη
απφ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Stage ή πξαθηηθήο άζθεζεο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Β. Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία ζηνλ Ιδησηηθό Σνκέα
Β1. Μηζζσηνί
Οη βεβαηψζεηο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ, ζα
πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη λα αλαγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ εξγαζία, ην έξγν πνπ επηηειέζηεθε θαη ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο απαζρφιεζεο θαηά ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ:
Ι. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ νη βεβαηψζεηο απαζρφιεζεο έσο θαη ην 2001 ζα πξέπεη λα
είλαη ζεσξεκέλεο απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ρξνληθή
δηάξθεηα, ελψ νη βεβαηψζεηο απαζρφιεζεο κεηά ηελ 1−1−2002 ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΙΚΑ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο εηδηθφηεηαο
(αζθάιηζεο). Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ βεβαηνχκελε εηδηθφηεηα δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρνο
θσδηθφο, ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζρεηηθή κε απηφ βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ. Δθφζνλ απαηηεζεί
θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ε πξνζθφκηζε ησλ
ελζήκσλ εξγαζίαο.
ΙΙ. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΔΤΑΑ απαηηείηαη βεβαίσζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν/νη
εξγνδφηεο/εο πνπ θαηέβαιαλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο βεβαηψζεηο.
Β2. Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο
Οη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία,
ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
1. Έλαξμε επαγγέικαηνο ή επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Υ.
2. Τα έληππα Δ1 θαη Δ3 ησλ αληίζηνηρσλ Οηθνλνκηθψλ εηψλ, ηα νπνία ν ππνςήθηνο
επηθαιείηαη σο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία.
3. Γηα λα αμηνινγεζεί ε πξνυπεξεζία ζε ειεχζεξν επάγγεικα, ζα πξέπεη ην εηζφδεκα πνπ
δειψλεηαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε ην ειάρηζην αθνξνιφγεην
φξην θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο. Γηα ηα νηθνλνκηθά
έηε 2014 θαη κεηά, ηζρχεη ην αθνξνιφγεην ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, εθηφο θαη εάλ κε λέα
λνκνζεηηθή ξχζκηζε νξηζζεί δηαθνξεηηθά ην ειάρηζην αθνξνιφγεην φξην.
Σε θάζε πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ιδησηηθφ Τνκέα πέξα απφ ηηο παξαπάλσ βεβαηψζεηο
δελ γίλνληαη δεθηά θαη δελ αμηνινγνχληαη θσηναληίγξαθα βηβιηαξίσλ ελζήκσλ, ζεκεηψκαηα
θαηαβνιήο εηζθνξψλ, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα εθνξίαο, απνδείμεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
θ.ιπ.
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Γ. Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία εθηόο Διιάδνο
1) Μηζζσηνί
Η επαγγεικαηηθή Δκπεηξία εθηφο Διιάδνο δειψλεηαη θαη κνξηνδνηείηαη, εθφζνλ ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη:
Ι. Βεβαίσζε εξγνδφηε ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
θαη
ΙΙ. Βεβαίσζε Διιεληθνχ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη ε παξαπάλσ πξνυπεξεζία αλαγλσξίδεηαη
σο ζπληάμηκνο ρξφλνο.
2) Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο
Γηα λα αμηνινγεζεί ε πξνυπεξεζία ησλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ πνπ αζθνχλ ην
επάγγεικα εθηφο Διιάδνο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ
Β2, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη βεβαίσζε
Διιεληθνχ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, φηη ε παξαπάλσ πξνυπεξεζία αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο
ρξφλνο. Τν εηζφδεκα πνπ δειψλεηαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε
ην ειάρηζην αθνξνιφγεην φξην θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ
έηνο. Γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2014 θαη κεηά, ηζρχεη ην αθνξνιφγεην ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013,
εθηφο θαη εάλ κε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε νξηζζεί δηαθνξεηηθά ην ειάρηζην αθνξνιφγεην φξην.
Η Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ αμηνινγείηαη πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί
06/07/2001 έσο ηηο 06/07/2016

από ηηο

Δπηπιένλ Γηθαηνινγεηηθά αλ απαηηείηαη
 Κάξηα αλεξγίαο ή Βεβαίσζε αλεξγίαο ε νπνία δχλαηαη λα αλαθηεζεί θαη λα εθηππσζεί απφ
ην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Ο.Α.Δ.Γ. (ΟΠΣ), κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο πνπ
δίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ αλέξγνπ.
 Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ1 ή αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο εθνξίαο, ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα.
 Υπνςήθηνο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.
3552/2007, ππνβάιιεη βεβαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηεη ηε δηδαθηηθή
εκπεηξία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ζχκθσλα κε ην
Ν.2190/94.
 Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ΓΔ01.17 Κνκκσηηθήο, ζηελ νπνία απαηηείηαη βηβιηάξην
πγείαο ή πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 35797/4-4-12 Υπνπξγηθή
Απφθαζε, απφ ηελ Ννκαξρία (ζε ηζρχ), είλαη απαξαίηεην ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθόο
λα ην δηαζέηεη θαη λα ππνβάιεη αληίγξαθν καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά.
Δπίζεο, φινη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ λα ππνβάιινπλ ή απνζηείινπλ:
α. Φσηνηππία Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο
β. Βεβαίσζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΓΟY) φπνπ λα
αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ ππνςεθίνπ θαη
γ. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία πξέπεη λα δειψλεη φηη:
I. είλαη ή δελ είλαη πνιηηηθφο-δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ
Τνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή κφληκν πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ
Αζθαιείαο
II. είλαη ή δελ είλαη ζπληαμηνχρνο
III. δελ έρεη θαηαδηθαζηεί θαη δελ είλαη ππφδηθνο γηα ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3528/07
πνηληθά αδηθήκαηα
IV. δελ έρεη απνιπζεί ιφγσ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ Υπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ
Δπξχηεξνπ Γεκνζίνπ Τνκέα Ν.Π.Γ.Γ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/94.

Τπνςήθηνη πνπ δελ ζα απνζηείινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
απνθιείνληαη από ηελ αμηνιόγεζε.

Δπηζεκαίλνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο ηα εμήο:
 Η εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηππηθή ή κε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ δειψλεηαη θαη
δελ ππνινγίδεηαη σο εξγαζηαθή εκπεηξία.
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Καλέλα δηθαηνινγεηηθφ δε γίλεηαη δεθηφ εθφζνλ απνθηήζεθε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζήο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ΟΑΔΓ ιεηηνπξγνχλ ζε πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην,
θαηά ζπλέπεηα ε αλάζεζε εξγαζίαο ζε πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην γίλεηαη κε
βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιήο πξνζδηνξηδφκελν απφ ηα φξγαλα Γηνίθεζεο ηεο.
H πξφζιεςε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κφλν ζε έλα θιάδν.
Η Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε δηαθνπή ηεο
ζχκβαζεο ή ζε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ελφο σξνκίζζηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, νπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ρσξίο θακία ζπλέπεηα
γηα ηνλ ΟΑΔΓ, εάλ ππάξμνπλ αληίζηνηρα κεηαβνιέο ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ
Σρνιείνπ.
Η ζεηξά πξφζιεςεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απφθαζε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Υπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο.
Γηα ηελ έληαμε ζηνλ πίλαθα ηνπ Ν.2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ
Ν.3552/2007, ζα πξέπεη φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ ή λα απνζηείινπλ
αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία
καζεκάησλ ζηηο Σρνιέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.
2190/94.
*
Οη εξγαδφκελνη ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα κε πιήξε απαζρόιεζε θαζψο θαη νη
Διεύζεξνη Δπαγγεικαηίεο, πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, εάλ
έρνπλ ζεηξά ζην ζρεηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα κφξηά ηνπο. Τν δηδαθηηθφ
σξάξην πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, δχλαηαη λα είλαη ηφζεο δηδαθηηθέο ψξεο/εβδνκάδα, ψζηε
ζπλνιηθά λα κε μεπεξλνχλ ηηο έμη (6) δηδαθηηθέο ώξεο/εβδνκάδα, ζε φιεο ηηο δνκέο
ηεο ηππηθήο ή κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.
* Οη εξγαδφκελνη ζηνλ Ιδησηηθό ηνκέα κε κεξηθή απαζρόιεζε, πξνζιακβάλνληαη
σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, εάλ έρνπλ ζεηξά ζην ζρεηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο,
ζχκθσλα κε ηα κφξηά ηνπο Τν δηδαθηηθφ σξάξην πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, δχλαηαη λα είλαη
ηφζεο δηδαθηηθέο ψξεο/εβδνκάδα, ψζηε ζπλνιηθά λα κε μεπεξλνχλ ηηο δέθα (10)
δηδαθηηθέο ώξεο/εβδνκάδα, ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο ηππηθή θαη κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.
* Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί κε κεησκέλν σξάξην
δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηεο
ρψξαο, δχλαληαη λα ιάβνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηφζεο ψξεο
δηδαζθαιίαο, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ ηεο Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο.
* Τν αλψηαην φξην αλάζεζεο δηδαθηηθψλ σξψλ, αλά εθπαηδεπηηθφ, ζε Τ.Δ.Ι., ζε
Α.Δ.Ι., ζε Γεκφζηα ζρνιεία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιισλ Υπνπξγείσλ
(Α΄/ζκηαο, Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηα Σ.Γ.Δ.ζηα Ι.Δ.Κ, ζηηο ΔΠΑ.Σ), ζηηο ΔΠΑ.Σ.
Μαζεηείαο, ζηηο Σ.Δ.Κ.-ΠΣ.Δ.Κ. θαη ηα Ι.Δ.Κ., ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην
ππνρξεσηηθά ην πιήξεο σξάξην ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ αληίζηνηρνπ
θιάδνπ ηεο Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά.
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Γ/ληή ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο, ε Γ/λζε Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλάζεζε έσο θαη δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ
επηπιένλ απφ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο α, β θαη γ,
ηνπ θεθαιαίνπ 10, ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/30-06-2016)
Απφθαζεο ηεο Αλαπιεξψηξηαο Υπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Απνθιεηζκφο απφ ηε Γηαδηθαζία Δπηινγήο
α. Απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ππνςήθηνο/ α, ν/ε νπνίνο/α:
- Γελ έρεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνθήξπμε
εηδηθνηήησλ.
- Γελ έρεη ππνβάιιεη αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ.
- Γελ έρεη ππνβάιιεη αλαγλψξηζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ αιινδαπήο απφ ηα ζρεηηθά
αξκφδηα φξγαλα (ΓΟΑΤΑΠ, Σπκβνχιην Ιζνηηκηψλ θ.ι.π.).
- Γελ έρεη ππνβάιιεη αληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο.
-Υπνβάιεη εθπξφζεζκα αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
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β. Απνθιείεηαη γηα ηα δχν επφκελα ζρνιηθά έηε απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο σξνκηζζίσλαλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ππνςήθηνο/α, ν/ ε νπνίνο/α:
α.α. Έρεη αμηνινγεζεί θαη πξνζιεθζεί ζηα ζρνιεία ηνπ ΟΑΔΓ θαη απνρσξεί νηθηνζειψο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ή δηφηη πξνζιακβάλεηαη σο αλαπιεξσηήο κε πιήξε
απαζρφιεζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε
πεξίπησζε.
Δμαηξνχληαη φζνη απνρσξνχλ ιφγσ θχεζεο θαη αζζέλεηαο δηθήο ηνπο ή ζπδχγνπ ηνπο ή
ζπγγελψλ Α' βαζκνχ θαη ζε πεξίπησζε Παηδαγσγηθψλ ή Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ε απνρψξεζή ηνπ νθείιεηαη ζηελ πξφζιεςή ηνπ σο αλαπιεξσηή ζην
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε πιήξε απαζρφιεζε θαη ε αλάζεζε
σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ ηνπ είρε γίλεη ζηηο Σρνιέο Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ., είλαη θάησ ησλ δέθα
(10) σξψλ αλά εβδνκάδα, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαπίπηεη θαη εληάζζεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ
Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ, απφ ηε Γ/λζε Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
θαηαιακβάλνληαο ζηνλ πίλαθα απηφ, ηε ζέζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηα κφξηα ηα νπνία θαηέρεη.
β.β. Έρεη αμηνινγεζεί απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο, σο αθαηάιιεινο/ε κε βάζε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελε ζηνλ
Ο.Α.Δ.Γ. δηδαθηηθή ηνπ απαζρφιεζε θαη αθνξνχλ εθπαηδεπηηθή ή παηδαγσγηθή αλεπάξθεηα
θαη αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Ο/Η Γ/ληήο/ληξηα Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο, γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε,
ηεθκεξησκέλε έθζεζε ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο ζηελ νπνία ν
εθπαηδεπηηθφο ππεξεηνχζε.

Πίλαθεο Αμηνιόγεζεο
Οη Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο νη νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζκ. νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο
Υπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο , επηκεινχληαη ηελ
κνξηνδφηεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ή απνζηαιεί ζηηο νξηδφκελεο
Γηεπζχλζεηο απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζπληάζζνπλ Αξρηθνχο Πίλαθεο Αμηνιφγεζεο αλά
ΔΠΑ.. Μαζεηείαο, θιάδν θαη εηδηθόηεηα, κε ζεηξά αμηνιόγεζεο κε βάζε ην ζπλνιηθό
αξηζκό κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ. πληάζζνπλ επίζεο, πίλαθα απνθιεηνκέλσλ από ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε αηηηνινγία
απνθιεηζκνύ γηα θάζε έλαλ ππνςήθην.
Οη πίλαθεο Αμηνιόγεζεο πνπ ζπληάζζνληαη είλαη νη εμήο:




Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/94,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 3552/2007. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζιήςεσλ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Ιδησηψλ
Πίλαθαο Αμηνιφγεζεο Γεκφζησλ Υπάιιεισλ- Σπληαμηνχρσλ

1. ΚΛΑΓΟΣ ΤΔ
Καηαξηίδνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Σε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ θαη εάλ πξνθχςεη λέα ηζνβαζκία πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ηέθλσλ.
2. ΚΛΑΓΟΙ ΓΔ
Υπνςήθηνο θαηεγνξίαο ηνπ θιάδνπ ΓΔ γηα λα ππνβάιιεη ή λα απνζηείιεη αίηεζε θαη λα
αμηνινγεζεί πξέπεη λα έρεη πεξαηψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Ν.1566/85.
Γηα ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βηβιηάξην
πγείαο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηε λφκηκα επηθπξσκέλνπ θσηναληηγξάθνπ.
Καηαξηίδνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε
ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Σε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία
θαη εάλ πξνθχςεη λέα ηζνβαζκία πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηέθλσλ.
Υπνςήθηνη πνπ εξγάδνληαη ζην Γεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα, γηα ηελ πξφζιεςή
ηνπο, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή εθηφο
σξαξίνπ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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Απνηειέζκαηα θαη Δλζηάζεηο
Οη Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, παξαδίδνπλ ζηε Γηεχζπλζε Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπο
ζπγθεληξσηηθνχο Αξρηθνχο Πίλαθεο Αμηνιφγεζεο
ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνλ
πίλαθα απνθιεηνκέλσλ, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ αλαθνίλσζή ηνπο αλαξηψληαο ηνπο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ ή/θαη ηνπο απνζηέιιεη ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο, πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξσζνχλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί. Με ηελ ίδηα αλαθνίλσζε ελεκεξώλνληαη γηα
ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο θαηά ησλ πηλάθσλ εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξώλ.
Η έλζηαζε απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή κε courier
απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α, ππφςε ηεο αξκφδηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ
κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ππ’ αξηζκ
νηθ. 28958/487 (ΦΔΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Υπνπξγνχ
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηηο παξαθάησ Γηεπζχλζεηο:
1. Γηα ηηο Δθπ/θέο Μνλάδεο ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Αηηηθήο & Νήζσλ (ΔΠΑ.
Υίνπ) : Σηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ, ππφςε Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηεο
Πεξ/θήο Γ/λζεο Αηηηθήο & Νήζσλ, Γ/λζε : Δζληθήο Αληίζηαζεο 8, Άιηκνο, Τ.Κ. 174 56,
ηει. 210/9989696, 9989701, 9989704.
7. Γηα ηηο Δθπ/θέο Μνλάδεο ησλ Πεξ/θώλ Δλνηήησλ ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο
Μαθεδνλίαο (Βέξνηαο, θαη Ωξαηνθάζηξνπ) : Σηελ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο Ωξαηνθάζηξνπ,
ππφςε Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Μαθεδνλίαο, Γ/λζε:
Θεζζαινλίθεο 73, Τ.Κ. 57013, ηει. 2310-696216, 2310-694612.
Γηα λα εμεηαζηνχλ νη ελζηάζεηο θαηά ησλ Πηλάθσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ
κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη:
 Να έρνπλ ππνβιεζεί κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή πξνζεζκία.
 Να πεξηιακβάλνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ, ηελ εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία ήηαλ
ππνςήθηνο, γηα ηηο ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο πνπ αηηήζεθε λα αμηνινγεζεί θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελίζηαηαη.
 Οη λένη ηειηθνί πίλαθεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ησλ
Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζηε Γ/λζε Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο, ε νπνία ηνπο απνζηέιιεη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ
αληίζηνηρσλ ΔΠΑ.Σ Μαζεηείαο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ επφκελε
εξγάζηκε εκέξα ηνπο αλαξηνχλ ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο.

Ο Α΄ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
Δ. ΚΟΝΣΟΠΑΝΟ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1.Γξακκαηεία Γηνηθεηή
2. Γξαθεία Αληηπξνέδξσλ
3. Γ/λζε Δπηζεψξεζεο
4. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Β2
5. Γ/λζε Δθπ/ζεο Α2
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