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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (∆ΙΕΚ) ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014β & 
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015α 

 
 

 
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) , το οποίο εποπτεύεται  από 
το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης 
του Υποέργου των ∆ηµοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των 
∆ΙΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζηµίωσής τους, σύµφωνα µε πρόσκληση που 
δηµοσιεύει και περιλαµβάνει , µεταξύ άλλων, µοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης 
(5497/04-06-2014 Απόφαση Ανάθεσης, 6617/27-06-2014 απόφαση µοριοδότησης). 
Στο πλαίσιο του παραπάνω Υποέργου, µε την µε αριθµ. πρωτ.  2207/103/28.08.14  
απόφαση του ∆.Σ,  το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών 
κατάρτισης των ∆.Ι.Ε.Κ Χειµερινού εξαµήνου 2014β και Εαρινού Εξαµήνου 2015α. 
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν 
αρχική κατάρτιση µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και 
µικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ∆.ΙΕΚ  και οι οποίες θα 
αναρτηθούν στα κατά τόπους ∆ηµόσια ΙΕΚ, καθώς και στις ιστοσελίδες της ΓΓ∆ΒΜ 
και του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ.  
 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας απασχολούµενοι στο δηµόσιο τοµέα, που έχουν τα νόµιµα τυπικά 
προσόντα.  
 
∆ικαιολογητικά 
 
Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωµένα, σύµφωνα µε το 
Ν.4250/2014. 

1. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα 
2.  Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 



3.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ηµεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο µε την 
ειδικότητα που προκηρύσσεται, µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέµατος 
συναφούς προς το αντικείµενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ 
ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, δίπλωµα Ι.Ε.Κ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού-
Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής). 

4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, η οποία έχει χορηγηθεί µε τη διαδικασία της 
επαγγελµατικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελµατικών 
προσόντων (πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τοµεακές 
Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελµατικής αναγνώρισης, αντί της 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της 
Πράξης Αναγνώρισης από το αρµόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρµόδια 
επιτροπή (π.χ Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών 
Προσόντων κ.α) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά 
περίπτωση Αρµόδια Αρχή (Υπουργείο, Νοµαρχία κ.λ.π..) 
είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης  Ισοτιµίας από το πρώην ∆Ι.ΚΑΤ.ΣΑ νυν 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή 
από άλλη αρµόδια υπηρεσία. 
Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος µη µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιµίας από το 
πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον Ο.Ε.Ε.Κ, του Ε.Ο.Π.Π ή από άλλη 
αρµόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
επισύναψη αντιγράφων (Βάση Ν. 4250/2014) των βασικών τίτλων σπουδών 
επισήµως µεταφρασµένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, ∆ικηγόρους και µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου).       

5. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται : 
α)  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η  
διάρκεια της ασφάλισης ή 
β)  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986,   
στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας     
του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της  
επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

6.  Οι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες πρέπει να προσκοµίσουν: 
α) Βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος 
άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος ή 
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι 
εκτέλεσε συγκεκριµένες εργασίες , µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο 
της εµπειρίας. 

     7. Από τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε  
         υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆ , Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε  
         Ν.Π.Ι.∆ του δηµοσίου τοµέα της παρ. 1 , του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994,  
         όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1907,  
         απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει  
         το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής  
         της. 
         Η Επιλογή των ωροµισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια και  
         τη µοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στη µε αριθµ.   
         πρωτ.6617/27-6-2014 Απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και  



         τα οποία αναλύονται παρακάτω:  
 
 
 
 
 

 ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆.Ι.Ε.Κ. 2014β-2015α  
(Χειµερινό & Εαρινό Εξάµηνο) 

 
 
Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 
 
 

ΑΑ..  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  
11..  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ––  ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗ  

44 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (συνυπολογιζόµενα  αθροιστικά) 
∆ηλώνονται από τους υποψηφίους µόνο  πτυχία, µεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά µε 
το αντικείµενο της ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ, µοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια 
λογίζονται αθροιστικά. 

 30 

α.1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικό µε το αντικείµενο των 
προκηρυσσόµενων  ειδικοτήτων. 

  18 

 α2. Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, ∆ραµατικής Τέχνης κ.λπ.)   
(προσµετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων 
ειδικοτήτων) 

  6 

α.3 ∆ίπλωµα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θµιας (Τ.Ε. & ∆.Ε.)   
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραµµα σπουδών και όταν 
δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη 
µοριοδότηση του υποψηφίου). 

  6 

Από τα παραπάνω α1,α2,α3 προσµετράται ο ανώτερος τίτλος  

β. Μεταπτυχιακό σχετικό µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων   5 

γ. ∆ιδακτορικό σχετικό µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων   7 

1.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  10 

α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων    4 

β. ∆ιδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων   6 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)  4 

Α) Στο διδακτικό αντικείµενο των προκηρυσσόµενων θέσεων 
(0,25 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2. 
∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)* 

  2 

Β) Στην Επαγγελµατική Κατάρτιση ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων  
(0,5 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2.  
∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)* 

  2 

 
 

22..  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ    31 

2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων 
ειδικοτήτων στα Ι.Ε.Κ. 
(1 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 12) 

12  

2.2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική σε δοµές της τυπικής Εκπαίδευσης [Αναγωγή 
σχετικά µε την υπ. Αριθµ. Υ.Α ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ 2844 τ. Β’ /23-10-2012)] 
Παρεχόµενη Εκπαίδευση η Κατάρτιση σε Α/θµια , Β/θµια, Γ/θµια, µε µέγιστο αριθµό τα 10 
µόρια για όλες τις δοµές της τυπικής εκπαίδευσης. 

10  

2.2.1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 µόριο ανά έτος για Γ/θµια µέχρι 5 έτη) 

 

2.2.2. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 µόριο ανά έτος για Β/θµια  µέχρι 5 έτη) 

 

2.3.3. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  
(0.5 µόριο ανά έτος για Α/θµια µέχρι 4 έτη,  
εκτός Ειδικοτήτων Εκπαιδευτών σχετικών µε την Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής και Α.Μ.Ε.Α., όπου 1 
µόριο ανά έτος, µέχρι 5 έτη) 

 



2.4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράµµατα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης- 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελµατικής Κατάρτισης ,εκτός ΙΕΚ 
(1 µόριο ανά 50ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 9) 

 9 

 

33..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  10 

3.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Εργασιακή εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων  
(1 µόριο ανά έτος εργασίας, µε ανώτερο τα 10 µόρια ). 
(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συµβάσεις, Αποδείξεις ή Τιµολόγια παροχής 
Υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσηµα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος, 
φορολογική ενηµερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, 
µερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος µοριοδοτείται αναλογικά, µε βάση την 
πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην 
τυπική ή µη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη µοριοδοτηθεί ως διδακτική 
εµπειρία). 
 

  

 

44..  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  5 

44..11  ΞΞΕΕΝΝΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  ((σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόό  ΑΑΣΣΕΕΠΠ  ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ))  3  

ΚΚααλλήή  γγννώώσσηη  ((εεππίίππεεδδοο  ΒΒ22))==  11   1 

ΠΠοολλύύ  κκααλλήή  γγννώώσσηη  ((εεππίίππεεδδοο  CC11  κκααιι  άάννωω))==22   2 

ΆΆρριισσττηη  γγννώώσσηη  ((εεππίίππεεδδοο  CC22))==  33  µµόόρριιαα   3 

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 
(σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση) 

 2 

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι 
έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. 
Μοριοδοτείται η γνώση µιας µόνο ξένης γλώσσας µε πιστοποίηση όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ή 
από τη ∆/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών από το ΥΠΑΙΘ.  
Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι 
έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση. 

  

 
 

ΒΒ..  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΣΣ    
((ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ηη  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  ττρριιώώνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  χχρρόόννωωνν))    

11..    ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  30 

Εργασιακή εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων. 
(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συµβάσεις, αποδείξεις ή τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσηµα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος , 
φορολογική ενηµερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη , 
µερική ή άλλου τύπου απασχόληση . 
Μοριοδοτείται η εµπειρία πέραν των τριών ετών µε δύο µόρια ανά έτος και µέγιστο αριθµό 
µορίων τα 30)  

  

 
 
 

                  

22..  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ//ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗ 20 

2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων 
ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. 
 ( προσµετράται 1 µόριο  ανά 25ωρο µε µέγιστο αριθµό µορίων τα 10)  

  10 

2.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)  
 

         10 

Α) Στο διδακτικό αντικείµενο των προκηρυσσόµενων θέσεων 

( προσµετράται 0,50 µόριο ανά 25ωρο µε µέγιστο αριθµό µορίων τα 7. ∆ΕΝ µοριοδοτείται 
επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)*. 

  7 

Β) Εκτός διδακτικού αντικειµένου, επιµόρφωση στην Επαγγελµατική Κατάρτιση ή τη Γενική 
Εκπαίδευση Ενηλίκων  
(0,50 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων τα 3. ∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση 
διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)*. 

  3 

 
 

  

 
55..  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  10 

5.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 
Υπολογίζεται αποδεδειγµένος χρόνος συνεχούς ανεργίας (µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆). 
Από 0-6 µήνες , 2 µόρια  
Από 6-12 µήνες, 4 µόρια 

  



Από 12-18 µήνες, 6 µόρια 
Από 18-24 µήνες, 8 µόρια 
Από 24 µήνες και πάνω, 10 µόρια 

5.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 
Στους υποψηφίους µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται µόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που θα 
συγκεντρώσουν ως εξής : 
 
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών                                           10% 
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)               10% 
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)             10% 
ΑΜΕΑ (Γονείς και ο ίδιος)                                                 10%  

 
*Στα δικαιολογητικά επιµόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε 
σαφήνεια ο επιµορφωτικός φορέας (δηµόσιος ή ιδιωτικός) , το αντικείµενο της επιµόρφωσης, το χρονικό 
διάστηµα πραγµατοποίησης της επιµόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η 
επιµόρφωση δεν µοριοδοτείται. ‘Ωρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση µπορούν να αποδειχθούν µε την 
προσκόµιση του προγράµµατος της επιµόρφωσης. Επιµόρφωση παρεχόµενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή 
εξαµηνιαία µαθήµατα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ Ε.Α.Π, Πανεπιστήµια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ∆ιδασκαλεία) και τα οποία είναι 
προαπαιτούµε να για εξοµοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου δεν λαµβάνεται υπόψη. 
∆εν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιµόρφωσης µε Υπεύθυνες δηλώσεις του Υποψηφίου, 
στο πλαίσιο της ισότιµης αντιµετώπισης των υποψηφίων.      

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή και υπέχει θέση 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση- 
δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 
1599/1986). 
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε όλα 
τα Ι.Ε.Κ της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης που επιλέγουν. Ο περιορισµός αυτός 
δεν ισχύει για τους εκπαιδευτές που υποβάλλουν την αίτησή τους για την 
Αττική ή τη Θεσσαλονίκη.   
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 

• Σε περίπτωση ίσης µοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και 
συνεκτιµώνται µε σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής τα εξής: 
α) ανεργία β) βαθµός πτυχίου γ) η συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του 
ΕΟΠΠΕΠ ή πρώην ΟΕΕΚ. 

• Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ στα διδακτικά αντικείµενα, 
απορρίπτονται. 

• Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι 
(20) διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
έχει τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει την πλήρη απασχόληση στον 
ιδιωτικό τοµέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) 
διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως. Αυτές οι διδακτικές ώρες µπορεί, µε απόφαση 
της Γ.Γ.∆.Β.Μ, να αυξάνονται στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει µε 
τεκµηριωµένη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης του ΙΕΚ δυσκολία εξεύρεσης 
εκπαιδευτή ενηλίκων.   

• Σε περίπτωση αδυναµίας εύρεσης εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας ,στα 
µαθήµατα «Ξένης Γλώσσας» µπορούν να διδάξουν σε δεύτερη ανάθεση 
κάτοχοι πτυχίου Γ2, ειδική ορολογία στο Γ΄& ∆΄ κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο (όταν πρόκειται για το µάθηµα 



«Αγγλικά») ή άλλης γλώσσας, µε αναγνώριση από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, όταν 
υπάρχει απόλυτη συνάφεια των τίτλων σπουδών µε την ειδικότητα στην οποία 
εντάσσεται το µάθηµα. Το µάθηµα της ξένης γλώσσας  στην ειδική ορολογία 
µπορούν να το διδάξουν οι κάτοχοι πτυχίου Γ2 διδασκαλίας ξένης γλώσσας µε 
πιστοποιηµένη επάρκεια στην ειδική ορολογία. 

• Για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόµενων σε 
εργαστήρια , υπηρεσίες και παραγωγικές µονάδες, µπορεί να ανατεθούν ώρες 
εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση και σε εργαζόµενους στο χώρο όπου θα 
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση (ΦΕΚ απ. 360 τβ’ 17/05/1994 άρθρο 1ο). 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσµάτων υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και 
στα κατά τόπους ∆ηµόσια ΙΕΚ. 
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες.  
Πιο συγκεκριµένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκµηρίωτες 
ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων 
που προηγούνται του ενισταµένου, κλπ. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται µε εταιρεία 
ταχυµεταφορών, εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση 
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 
43 Αθήνα, (τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος Κεντρική Γραµµατεία), υπόψη 
της Επιτροπής Ενστάσεων. 

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι 
Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Ενστάσεις που 
περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων µε εταιρεία ταχυµεταφορών, ως 
τελική ηµεροµηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, 
επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας 
της ως άνω ηµεροµηνίας,  οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες. 

 
Μετά την επιλογή τους οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:     

• Να υπογράψουν σχετική σύµβαση µίσθωσης έργου στην οποία θα 
καθορίζονται τα µαθήµατα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, 
η ωριαία αντιµισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις. 

• Να συµπληρώσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση Ατοµικών Στοιχείων που θα τους δοθεί 
από το Ι.Ε.Κ. 

• Να υποβάλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 α)για το εάν εργάζονται σε 
φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και σε ποιον β) για τις 
συνολικές τακτικές και πρόσθετες αµοιβές από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
και γ)ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 
(άρθρα 4,5),Ν.2303/95,Ν.2470/97,Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα  
επιτρεπόµενα όρια κατά µήνα. 



Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα 
δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες  διατάξεις, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν : 

1. ΤΠΥ (Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) 
2. Φορολογική ενηµερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει 

τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
Οικονοµικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) και 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό 
υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 
5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασµό µε την Υ.Α Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). 

Η έκδοση ΤΠΥ µπορεί, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες, να 
υποκατασταθεί από Τιµολόγιο Λήψης Υπηρεσιών (ΤΛΥ) του φορέα 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ), αν το εισόδηµα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύµατος κατά 
την προηγούµενη φορολογική χρήση, που προέρχεται αποκλειστικά από 
παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση µίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ). Ο ανάδοχος για 
το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού 
του σηµειώµατος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµα εκκαθαριστικό 
σηµείωµα για την προηγούµενη φορολογική χρήση κατά τον χρόνο της 
καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε ανάδοχος 
συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το εισόδηµά του 
από παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε 
χιλιάδες ευρώ) για την αµέσως προηγούµενη φορολογική χρήση. 
Επίσης, µπορούν να πληρωθούν µε ΤΛΥ όσοι το έχουν ως συγκύριο 
επάγγελµα, όµως θα πρέπει να  προσκοµίσουν δικαιολογητικά που θα 
φαίνεται ότι είναι συγκύριο επάγγελµα (πχ βεβαίωση εργοδότη από το 
κύριο επάγγελµα). ∆ιευκρινιστικές οδηγίες δίνονται από την εγκύκλιο µε 
ΑΡ.6 .του ΙΚΑ µε Α∆Α : ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603 και για την ασφάλιση 
συνταξιούχων δηµοσίου. 
 
Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την σελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ www.inedivim.gr, 

στο σύνδεσµο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://applications.inedivim.gr. Στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων 

συµπεριλαµβάνεται οδηγός µε τη διαδικασία της καταχώρησης της αίτησης. . 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω ηλεκτρονική µορφή και 

αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή µε fax, δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 

 
Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 01/09/2014 ώρα 15.00 έως 

15/9/2014 ώρα 15.00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). 

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών µαζί µε την εκτυπωµένη αίτηση 

,υπογεγραµµένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην έδρα 

των κατά τόπους ∆.Ι.Ε.Κ στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον ως επιλογή (στην 

ηλεκτρονική φόρµα επιλέγονται τα ΙΕΚ τα οποία ενδιαφέρουν τους υποψηφίους 

εκπαιδευτές και στη συνέχεια το ΙΕΚ στο οποίο υποχρεούνται να υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά), από 16/09/2014 έως 19/09/2014 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται 

µε ανακοίνωση από τα κατά τόπους ∆.Ι.Ε.Κ. 



Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριµελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται 

από τον ∆/ντη του ΙΕΚ, τον Υποδιευθυντή και ένα µέλος του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. Σε 

περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υποδιευθυντής η επιτροπή συµπληρώνεται από 

άλλον αποσπασµένο, για το διοικητικό έργο, υπάλληλο του ∆ΙΕΚ. 

Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του 

φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα δίνονται από τα 

τηλέφωνα :2131314540, 2131314541, 2131314543 ή στο e-mail helpdesk-

diek@inedivim.gr      

 

 
 
 
 
 
          O Πρόεδρος ∆Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

                           Φίλιππος Λέντζας  
 
 


