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ηελ Αζήλα ζήκεξα

Σεηάξηε 5/9/2012

ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα

Βίνπ Μάζεζεο αθνχ ιάβακε ππ’ φςηλ :
1. Σα άξζξα 6, 12, 21 θαη 24 ηνπ λ. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ163 Α/21-9-2010).
2. Σν άξζξν 22 ηεο ππ’ αξηζκ. 121/25-5-92 (ΦΔΚ 371 Β) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε, αλαξηζκήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 2909/2001 (ΦΔΚ 90 Α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ εηζαγσγήο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σελ κε αξ. πξση. 5121/18-6-2012

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηά Βίνπ

Μάζεζεο «Αλάζεζε εθηέιεζεο ππνέξγσλ δηαρείξηζεο ησλ Γεκνζίσλ Ιλζηηηνχησλ
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο.»
5. Σελ Τ.Α 4854/13-6-2012 «Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3879/2010.»
6. Σελ Κ.ΤΑ αξ. πξση. 127175/H/ (ΦΔΚ 2508/Β/04-11-2011) κε ηίηιν «πγρψλεπζε
δηά απνξξνθήζεσο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ «ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΝΔΟΣΗΣΑ»

(Δ.Ι.Ν),

«ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ

ΓΙΑΡΚΟΤ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΗΛΙΚΩΝ»

(Ι.Γ.ΔΚ.Δ) θαη «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΝΔΟΛΑΙΑ» (Ι.Ν), επνπηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ».
7. Σελ πξάμε Γ.. 538/27/05.09.2012
8. Σηο αλάγθεο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ ζε εθπαηδεπηέο θαηά ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν θαηάξηηζεο
2012-2013.

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Καινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο - ππνςεθίνπο εθπαηδεπηέο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
θαηάξηηζεο ησλ Γ.Ι.Δ.Κ ηνπ θζηλνπσξηλνχ εμακήλνπ 2012-2013.
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα απαζρνιεζνχλ σο σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο, ζα παξάζρνπλ αξρηθή
θαηάξηηζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη κηθηψλ), γηα
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ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Γ.Ι.Δ.Κ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν
παράρηημα 1, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
Γηθαίσκα ππνβνιήο ζρεηηθήο Αίηεζεο-Τπεχζπλεο Γήισζεο έρνπλ φινη νη ηδηψηεο, θαζψο
θαη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο αζρνινχκελνη ζην Γεκφζην Σνκέα πνπ έρνπλ ηα
λφκηκα ηππηθά πξνζφληα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Γικαιολογηηικά
Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
2. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο (βαζηθφ πηπρίν αληίζηνηρν
κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ πξνθεξχζζεηαη, κεηαπηπρηαθφο θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο
ζέκαηνο ζπλαθνχο πξνο ην αληηθείκελν, παηδαγσγηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ΑΔΣΔΜ /
ΔΛΔΣΔ ή Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., δίπισκα Ι.Δ.Κ., πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ,
Σερληθνχ – Δθπαηδεπηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ή
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο).
3. Όζνη έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ είηε
I. α) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο
επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ (π.ρ. Οδεγίεο 89/48/Δ.Ο.Κ., 92/51/Δ.Ο.Κ., 99/42/Δ.Κ., Σνκεαθέο
Οδεγίεο θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο, αληί ηεο
άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο είλαη δπλαηφλ λα θαηαηεζεί αληίγξαθν ηεο
Πξάμεο Αλαγλψξηζεο απφ ην αξκφδην πιινγηθφ Όξγαλν ή ηελ αξκφδηα
επηηξνπή

(π.ρ.

.Α.Δ.Ι.,

.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.,

πκβνχιην

Αλαγλψξηζεο

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θ.α.) ή αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο Αλαγλψξηζεο
απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αξκφδηα Αξρή (Τπνπξγείν, Ννκαξρία θ.ιπ.), είηε
II. β) Πηζηνπνηεηηθφ Υνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. λπλ
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ηνπ Δ.Ο.Π.Π. ή απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία. Όζνη
έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδψλ ζε θξάηνο κε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Υνξήγεζεο Ιζνηηκίαο απφ ην πξψελ
ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. λπλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ηνπ Δ.Ο.Π.Π. ή απφ άιιε
αξκφδηα ππεξεζία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
επηζχλαςε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ βαζηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ
επηζήκσο κεηαθξαζκέλσλ (απφ ην Τπ.Δμ., πξεζβείεο ηεο Διιάδνο ζην
εμσηεξηθφ, Γηθεγφξνπο θαη κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ).
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4.

Απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απαηηείηαη :
I. βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,
II. ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986,
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ,
ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο
επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.

5. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ :
I. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο,
II. ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φηη
εμεηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο.
6. Απφ ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε
ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε
Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 14, ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο
ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν. 2527/1997, απαηηείηαη κφλν
βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο
εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο.
Θαηά ηην επιλογή ζσνεκηιμώνηαι :
1. Πποσδές – επιμόρθωζη :
(α)

πηπρίν,

κεηαπηπρηαθφ,

δηδαθηνξηθφ

ζρεηηθφ

κε

ην

αληηθείκελν

ησλ

πξνθεξπζζνκέλσλ εηδηθνηήησλ, βεβαίσζε ζπνπδψλ γηα εκπεηξνηέρλεο,
(β) κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ή ηελ Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ,
(γ) Δπηκφξθσζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ
Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ή ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
2. Γιδακηική Δμπειρία ζρεηηθή

κε ην αληηθείκελν ησλ

πξνθεξπζζνκέλσλ

εηδηθνηήησλ.
3. Δργαζιακή εμπειρία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ
εηδηθνηήησλ.
4. ‘Αλλα προζόνηα (μέλεο γιψζζεο, γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Τ)
5. Θοινωνικά κριηήρια (Αλεξγία, Πνιπηεθλία ή Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα, ΑκΔΑ)
Καηφπηλ ηεο επηινγήο ηνπο νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο νθείινπλ :
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1. Να ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα
καζήκαηα ηα νπνία ηνπο αλαηέζεθαλ νη ψξεο απαζρφιεζεο, ε σξηαία αληηκηζζία θαη
νη ινηπέο ππνρξεψζεηο.
2. Να ζπκπιεξψζνπλ Τπεχζπλε δήισζε Αηνκηθψλ ηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ
ην Ι.Δ.Κ.
3. Να ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86: α) γηα ην εάλ εξγάδνληαη ζε
θνξέα ηνπ ζηελφηεξνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε πνηνλ, β) γηα ηηο
ζπλνιηθέο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο, ακνηβέο απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη γ)
φηη νη ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα εθ ηνπ Ν. 1326/83 (άξζξα 4,
5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 , Ν.3833/2010 θαη 4024/2011 αλψηαηα επηηξεπφκελα
φξηα θαηά κήλα.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απηνπξνζψπσο ζηελ έδξα
ησλ θαηά ηφπνπο ΙΔΚ απφ 12/9/2012 μέτρι και 18/9/2012 θαη θαηά ηηο ψξεο πνπ ζα
νξίδνληαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα θαηά ηφπνπο ΙΔΚ.
Νι αιηήζεις ποσ θα αποζηαλούν ηατσδρομικώς δε θα γίνοσν δεκηές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΛΕΝΣΖΑ
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