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Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού,με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για την ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας Αιγάλεω του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2021-2022
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε
ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό,για την ειδικότητα ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής
Γλώσσας, της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αιγάλεω, 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, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57531 (ΦΕΚ 3552/Β΄/03-08-2021) Απόφαση
του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της
ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή
gov.gr→ Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης→ Εκπαιδευτές Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 07/02/2022 στις 12:00 έως και την
Τετάρτη 09/02/2022 και ώρα 23:59, ηλεκτρονική αίτηση με επισυναπτόμενα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αιγάλεω του Οργανισμού,
προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2021-2022. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει να επισυνάπτονται σε μορφή PDF, με ευκρινή τα στοιχεία που αναγράφονται σε
αυτά. Σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων του ενός εγγράφων ανά πεδίο, συνιστάται να
επισυνάπτονται σε ένα αρχείο συνεχόμενα τα έγγραφα. Τα μη ευκρινή επισυναπτόμενα
έγγραφα δεν γίνονται δεκτά.
Κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης.
Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με
αναλυτικές οδηγίες για την αυθεντικοποίηση του χρήστη, τη συμπλήρωση και υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης.
Στην παρούσα προκηρύσσεται κλάδος και ειδικότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες των
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας ΟΑΕΔ και των αναθέσεων μαθημάτων, όπως αυτές έχουν ορισθεί και ισχύουν [ν.
4763/2020( Α΄254), άρθρο 64 παρ. 1 του ν.3996/2011(Α΄170), η υπ’ αριθμ. 4341/86/5-082021 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και το υπ.’ αριθμ. Πρωτ. 70559/18.08.2021
έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ ].
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 2105989452-54)
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΣ, Σχολής
Μαθητείας του Ν. 1566/1985, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης του Ν. 1566/85

ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ

ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(570 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βαθμός πτυχίου TEE A’ κύκλου, ΕΠΑ.Σ,
ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας Ν.1566/85, ίδιας
ειδικότητας

Βαθμός × 5 μόρια

ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΙΕΚ ίδιας ειδικότητας

Εκατό (100) μόρια

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Πενήντα (50) μόρια

Πιστοποιητικό
παιδαγωγικής
επιμόρφωσης
τουλάχιστον
6μηνης
Διακόσια (200) μόρια
διάρκειας (όπως καθορίζεται από το
ΑΣΕΠ)
Πιστοποιητικό
παιδαγωγικής
επιμόρφωσης
τουλάχιστον
3μηνης
Πενήντα (50) μόρια
διάρκειας (όπως καθορίζεται από το
ΑΣΕΠ)
Πιστοποιημένη
γνώση
χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου.
(όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ)

Σαράντα (40) μόρια

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ)

Μοριοδοτείται μόνο μια ξένη γλώσσα

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

Ογδόντα (80) μόρια

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

Εξήντα (60) μόρια
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Καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Σαράντα (40) μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός τέκνων

Είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο

Ανεργία
Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα
οποία μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α
ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 72 μόρια (24
συνεχόμενοι μήνες ανεργίας).

Τρία (3) μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα
ανεργίας
72 μόρια κατ’ανώτατο όριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1600 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)
Διδακτική Εμπειρία

10 μόρια/ μήνα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(900 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

Επαγγελματική Εμπειρία

0,25 μόρια/ημέρα

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών
1.

Αίτηση
Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.gov.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr→ Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης→ Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Οι υποψήφιοι για το σχ. έτος 2021-2022 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, ανά κλάδο, μία
μόνο αίτηση.
Πληροφορίες για την ζητούμενη ειδικότητα, την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 57531 (ΦΕΚ 3552/Β΄/03-08-2021)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που ζητούνται από την
Προκήρυξη, δίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.
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. Στον βασικό τίτλο σπουδών
πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα, η οποία απαιτείται να είναι σύμφωνη με την
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.
Στο Παράρτημα 1 της παρούσας αναφέρονται αναλυτικά τα πτυχία που απαιτούνται για την
ένταξη στους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες.
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3. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
4.α. Τίτλος ή βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου,
από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.ETE.M 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
4.β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική επάρκεια όπως, ΠΕ01,
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας,
ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33,
ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας
και των ψηφιακών συστημάτων και πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ (παιδαγωγικών
τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική
ηλικία, παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής), για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με
τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.
Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, οι
πτυχιούχοι ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής και τεχνολογίας των ψηφιακών
συστημάτων, οι πτυχιούχοι ΠΕ80 με πτυχίο οικιακής οικονομίας, οι πτυχιούχοι ΠΕ79.01 με
πτυχίο μουσικής επιστήμης και οι πτυχιούχοι ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών σπουδών, οι
οποίοι υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι αναπληρωτές-ωρομίσθιοι, με το συγκεκριμένο
πτυχίο, μοριοδοτούνται με 200 μόρια για την παιδαγωγική επάρκεια, η οποία εμπεριέχεται
στο πτυχίο τους.
4.γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής.
4.δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, η οποία
χορηγείται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή
περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 54 του ν.
4589/2019(ΦΕΚ13Α').
4.ε. Βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ.
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 του Υπουργείου Εξωτερικών στην
ελληνική γλώσσα. Ο τίτλος παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί
στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Η διδακτική επάρκεια ή η διδακτική επιμόρφωση αποδεικνύεται σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 2 της παρούσας, όπως καθορίζεται από το
ΑΣΕΠ.

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ ισχύουν τα εξής:
α) Βαθμός πτυχίου για κατηγορία ΔΕ
Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το πτυχίο TEE
Α΄ κύκλου, ή το πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΤΕΣ ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985, εφόσον είναι
αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
Η μοριοδότηση για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20),
υπολογίζεται ως το γινόμενο των μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί το συντελεστή
πέντε (5) και με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι
διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
Μοριοδοτείται επίσης το απολυτήριο Λυκείου με πενήντα (50) μόρια.
β) Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αιγάλεω
Το πτυχίο Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται με εκατό (100) μόρια, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας
της προκήρυξης.
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Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο
ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία επιπλέον
τριών (3) ετών στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν. Οι υποψήφιοι ΔΕ
Εμπειροτεχνιτών πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

γ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου
Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους
τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το ΑΣΕΠ ή με την πιστοποίηση γνώσης
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και μοριοδοτείται με
σαράντα (40) μόρια. Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ το προσόν αυτό δεν
μοριοδοτείται αν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα ΤΕ01.13.
Η Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3 της παρούσας, όπως καθορίζεται
από το ΑΣΕΠ.

δ) Γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που
καθορίζονται από το ΑΣΕΠ , όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας και
μοριοδοτείται ανά επίπεδο γλωσσομάθειας με ανώτατο όριο τα ογδόντα (80) μόρια.
Μοριοδοτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η
γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής
περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η
γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής δεν μοριοδοτείται στους
αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.
ε) Αριθμός τέκνων
Μοριοδοτείται με είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο ανήλικο, για το οποίο ο υποψήφιος έχει
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας του, ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της
αλλοδαπής, ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα που έχει τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων και πληρούν τα παραπάνω
κριτήρια.

στ. Ανεργία
Για κάθε υποψήφιο όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ο οποίος είναι άνεργος και το
διάστημα της ανεργίας του αποδεικνύεται από το δελτίο ανεργίας, σε ισχύ, προστίθενται,
στο σύνολο των μορίων του, 3 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας μέχρι την
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία
μπορεί να λάβει ο υποψήφιος ωρομίσθιος λόγω ανεργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 72
μόρια (24 συνεχόμενοι μήνες ανεργίας). Η ανεργία προκειμένου να μοριοδοτηθεί στο
σύνολό της θα πρέπει να είναι συνεχόμενη.
4. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας
Μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά μήνα πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας σε
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για τον υπολογισμό των μονάδων διδακτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική
διάρκεια της πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας, που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο
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της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η
υποψηφιότητα.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία η οποία
αντιστοιχεί σε περισσότερες ώρες, από αυτές που προβλέπονται για τον αντίστοιχο κλάδο
του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού ανά εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η
μοριοδότηση για τη διδακτική εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια εξακόσια (1600)
μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα των
ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στο βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι κάποιος
υποψήφιος και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο/α
απαιτείται 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.
Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία βεβαιώνεται ως προς την
ακρίβεια του περιεχομένου της από δημόσια εκπαιδευτική αρχή.
Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού τίτλου
σπουδών κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή, προκειμένου για
αναπληρωτές, κατά 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 από τις οποίες δεν προκύπτουν σαφώς οι
συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν
προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.
Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στον κλάδο και
ειδικότητα που αντιστοιχεί ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο αιτείται ο υποψήφιος
την πρόσληψη.
Αναλυτικά:
α. Επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο δημόσιο, εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες
υπηρεσίες, και αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την
υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία και το
συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, θα
πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν
εξαρτημένη 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
β.1. Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα
της εργασίας, την ειδικότητα και την εργασία κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
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Επιπλέον:
- Για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως
και το 2001 θα 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 θα
πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΕΦΚΑ
στον οποίο θα
αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για τη βεβαιούμενη
ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό
βεβαίωση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του
υποψηφίου θα ζητηθεί από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ο.Α.Ε.Δ. η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
- Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ) απαιτείται βεβαίωση στην οποία να
αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά
διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.
β.2. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα
πρέπει να διαθέτουν:
- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
- Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος
επικαλείται ως επαγγελματική εμπειρία.
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 όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από άλλα δημόσια έγγραφα, όπως
φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά
σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ., καθώς από αυτά δεν
προκύπτει συνδυαστικά ο χρόνος προϋπηρεσίας, η ειδικότητα και ο κλάδος.
στ.β.3. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος
- Μισθωτοί
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του
Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω
προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν το
επάγγελμα εκτός Ελλάδος, οι υποψήφιοι/ες προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 4.β.2. της παρούσας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου
Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. 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 όπως αυτό
ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος. (Παράρτημα 5)
Κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με (0,25) μόρια για τους υποψηφίους
κατηγορίας ΔΕ. Το σύνολο των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα εννιακόσια (900) μόρια.
Για κάθε πλήρες έτος επαγγελματικής εμπειρίας η μοριοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 75 μόρια.
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6. Πρόσθετα δικαιολογητικά-Προϋποθέσεις συμμετοχής
α) Οι υποψήφιοι υποβάλουν ακόμα φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου
ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου).
β) Οι άνδρες υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση την εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεών τους ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης :
(i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).
(ii) Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
iii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.
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.
V. Δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων) από τις Σχολές
του ΟΑΕΔ το προηγούμενο σχολικό έτος.
VI. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα έχει
τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.
VII. ‘Ελαβε γνώση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 57531 (ΦΕΚ 3552/Β΄/03-08-2021) Απόφαση
του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
VIII. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ή έχει υποβάλει στην Υπηρεσία, συναινεί στο
να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή του ως Αναπληρωτής ή Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί
Αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά και να ειδοποιηθεί σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή του.
Υποψήφιοι που δεν θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση τα ανωτέρω
αναφερόμενα στην παράγραφο 6α,6β,6γ της παρούσας, αποκλείονται από την
αξιολόγηση. Ειδικότερα η υπεύθυνη δήλωση 7γ), υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής που θα υποβάλλουν την αίτησή τους.
Υποψήφιοι που δεν θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση τα παραστατικά κάθε
κριτηρίου που επιθυμούν να μοριοδοτηθούν αποκλείονται από τη μοριοδότηση του
συγκεγκριμένου κριτηρίου.
Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής:
 Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε ή προσκομίστηκε μετά
την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου εκπαιδευτικού.
 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 Διοίκησής της.
 H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
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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 ΟΑΕ ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αιγάλεω Δ, 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 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού,
ενδέχεται να μη γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους
κλάδους.
Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 57531 (ΦΕΚ 3552/Β΄/03-08-2021) Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για τις ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν [ν.
4763/2020( Α΄254), άρθρο 64 παρ. 1 του ν.3996/2011(Α΄170), η υπ’ αριθμ.
4341/86/5-08-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και το υπ.’ αριθμ. Πρωτ.
70559/18.08.2021 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ ], επισημαίνεται
στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ότι:
α. Στη διδασκαλία των μαθημάτων που αναφέρονται σε Α΄ ανάθεση, εκπαιδευτικοί
περισσοτέρων του ενός κλάδου, και τα οποία διδάσκονται από 1, ή 2 ή 3
εκπαιδευτικούς (ανάλογα με τον αριθμό μαθητών), πρέπει ο ένας τουλάχιστον
εκπαιδευτικός να είναι του κλάδου ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη
διεξαγωγής του μαθήματος έχει ο εκπαιδευτικός με ανώτερο τίτλο σπουδών. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ (μόνιμος, αναπληρωτής
ή ωρομίσθιος) για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος συγκεκριμένης
ειδικότητας, τότε το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διδαχθεί από εκπαιδευτικούς
του κλάδου ΤΕ και ΔΕ.
β. Σε περίπτωση που ωρομίσθιος εκπαιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλθει αλλαγή
της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψή του στον Ιδιωτικό ή τον Δημόσιο
τομέα), οφείλει άμεσα να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αλλαγή αυτή στην
Δ/νση της Σχολικής Μονάδας. Ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλει και με την
έναρξη του Β΄ εξαμήνου Σπουδών. Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός
ωρομισθίου, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 57531 (ΦΕΚ
3552/Β΄/03-08-2021) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
σχετικά με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.
ε. Σε περίπτωση που η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου η οποία δεν έχει
δηλωθεί στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, τότε διακόπτεται αυτοδίκαια η
εργασιακή του σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής,
ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του
Ο.Α.Ε.Δ., για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υπεύθυνης
Δήλωσης, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί
τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.
στ. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.8 του άρθρου 111 του Ν.4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη
υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate
EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
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4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον
κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α'256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου
5
της
υπ'
αρ.
2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή
βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή
PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους
επιβάρυνση. Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας το εν λόγω
απαραίτητο πιστοποιητικό δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι σχετικές ισχύουσες κυρώσεις.
Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής
α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/η
οποίος/α:
- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη κλάδων
και ειδικοτήτων.
- Δεν έχει επισυνάψει στο αντίστοιχο πεδίο, της ηλεκτρονικής αίτησης, το απαιτούμενο
αποδεικτικό έγγραφο για το προσόν/ιδιότητα που δηλώνει ότι διαθέτει.
- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά
αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).
- Δεν έχει υποβάλλει την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, όπως καθορίζεται στην
προκήρυξη.
β. Αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:
β.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη
απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση.
Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή
συγγενών Α' βαθμού.
Ειδικότερα στην περίπτωση που η αποχώρηση του οφείλεται στην πρόσληψή του ως
αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας 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 ωρομίσθιος 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 ή παιδαγωγική
ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, θα πρέπει να
λάβει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην
οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.
β.γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο:
1. Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει σε άλλες δομές της τυπικής
εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
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2.Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει στις δομές της τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτικές ώρες, το
μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του
αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον αποκλεισμό του εκπαιδευτικού για το
επόμενο σχολικό έτος, τροποποιούνται και μηδενίζονται οι διδακτικές ώρες που έχει
αναλάβει στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα υπουργική απόφαση.
γ. Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον σχολικό έτος, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν
προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα
που αποδεδειγμένα καλείται από τη Δ/νση της ΕΠΑ.Σ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης συντάσσονται ανά κλάδο και ειδικότητα.
β. Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ που διαθέτουν τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια εμπειρίας εκ
των οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα (4) χρόνια αφορούν διδακτική εμπειρία, προτάσσονται
των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν και συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστούς
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
γ. Συντάσσονται διακριτοί πίνακες κατάταξης με υποψηφίους δημοσίους υπαλλήλους,
συνταξιούχους, πολιτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ.,
υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο των
οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσων υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3528/2007 και μονίμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας ανά κλάδο
και ειδικότητα.
Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των πινάκων κατάταξης των ιδιωτών προσλαμβάνονται
ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα των ανωτέρω περιγραφόμενων δημοσίων υπαλλήλων
κ.λ.π, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια και θα πρέπει να έχουν άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να την προσκομίσουν,
απαραίτητα με την ανάληψη υπηρεσίας τους, στην ΕΠΑ.Σ, στην οποία θα επιλεχθούν για να
διδάξουν, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση. Οι ωρομίσθιοι αυτοί,
δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην
ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.
δ. Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ για τους οποίους ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις του
άρθρου 27 του Ν. 2190/94 , όπως ερμηνεύεται από το άρθρο 6 του Ν. 3552/2007,
συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες κατ΄ αναλογία με τα ανωτέρω.
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού
προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, ο
Ο.Α.Ε.Δ. προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη, για την εύρυθμη
λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα
προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την παρούσα
προκήρυξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).
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Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές θα ελέγξουν τα νόμιμα υποβληθέντα με την ηλεκτρονική αίτηση δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα, ικανοποιητικού αριθμού υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό, που προβλέπεται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις
Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού, κατά τους κλάδους και ειδικότητες που
περιγράφονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και
απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη δεν αποδεικνύονται με βάση τα νόμιμα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος απορρίπτεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη αποδεικνύονται με βάση τα νόμιμα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα
αντίστοιχα προσόντα. Παράλληλα, ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των δυνάμενων
να προσληφθούν, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας
τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωρομισθίων, στους οποίους περιλαμβάνεται ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων,
οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και μοριοδοτηθεί από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές, ανάλογα με
τον αριθμό που προβλέπεται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ,
για κάθε κλάδο και ειδικότητα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους πίνακες με
βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).
Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται
από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές, που είναι αρμόδιες για την τήρηση της όλης διαδικασίας.
Οι Επιτροπές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων,
παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους
συγκεντρωτικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τους
πίνακες αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους, αναρτώντας τους στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις εκπαιδευτικές μονάδες, προκειμένου
να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών εργασίμων (3) ημερών.
Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση.
Κατά των προσωρινών πινάκων αξιολόγησης , δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις
ηλεκτρονικώς μέσω της πλατφόρμας που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, από τους
υποψηφίους, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει:
- Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
- Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν
υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, όπως περιγράφεται στην
υπ.αριθμ. 57531 (ΦΕΚ 3552/Β΄/03-08-2021) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς πίνακες κατάταξης ωρομισθίων και τους πίνακες αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται.
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των
δευτεροβάθμιων επιτροπών, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Α2), αναρτώνται στην στοσελίδα του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια
αποστέλλονται στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι τους αναρτούν
άμεσα στον πίνακα ανακοινώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εάν προκύψει ανάγκη για επιπλέον πρόσληψη
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και έχει εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων
που έχουν ελεγχθεί από την/ις πρωτοβάθμια/ες και δευτεροβάθμια/ες επιτροπή/ές, θα
επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία.
Εφόσον κατά τον έλεγχο αναδιατάσσεται ο πίνακας κατάταξης, οι υποψήφιοι των οποίων η
κατάταξη έχει τροποποιηθεί ενημερώνονται, με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ώστε να ασκήσουν κατά την κρίση τους αίτηση θεραπείας επί των πινάκων κατάταξης. Οι αιτήσεις θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 όπως ισχύει, εξετάζονται από
τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών
Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ:
www.oaed.gr

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4, 5 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραμματεία Διοικητή
2. Γραφεία Αντιπροέδρων
3. Γεν. Δ/νση Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
4. Δ/νση Επιθεώρησης
5. Δ/νση Διοικητικού Β2
6. Δ/νση Εκπ/σης Α2
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