Proslipsis.gr
Employ and Education

Απόφαση αριθ. 6622/383 (1)/2010

sis
.g
r

Καθορισµός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού
των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 707/25 Μαίου 2010)

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟ−
ΓΗΤΙΚΩΝ
Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και
ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαι−
δευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.∆. καθορίζονται στην προ−
κήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού
προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 6622/383 (1)/2010
Καθορισµός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου
χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ
Μαθητείας του ΟΑΕ∆

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.∆/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄98).
β) Του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) «∆ευ−
τεροβάθµια Τεχνική− Επαγγελµατική Εκπαίδευση», όπως
ισχύει.
γ) Του άρθρου 16 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α) «Μέρι−
µνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις».
δ) Του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 14 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελ−
µατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 67, παρ. 4α του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ
272/Α) «Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕ∆Ε και ρύθµιση άλλων
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας».
ζ) Της αριθµ. 40041/2007 (ΦΕΚ 639/Β) ΚΑ των Υπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων & Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των ΤΕΕ
Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕ∆ σε Επαγγελµατικές
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕ∆».
η) Της αριθµ. 40052/2007 (ΦΕΚ 1500/Β΄) ΚΑ των Υπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός Λειτουρ−
γίας των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
του ΟΑΕ∆ του Ν. 3475/2006»
2. Την αριθµ. 7856/191/2008 απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός
κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλο−
γής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου
χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆.» (ΦΕΚ 700/Β΄).
3. Την υπ’ αριθµ. 1428/12/30.03.2010 απόφαση του
∆Σ του ΟΑΕ∆, η οποία διαβιβάστηκε µε το υπ’ αριθµ.
Β114631/7−4−2010 έγγραφο του Οργανισµού
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγη−
σης και επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργα−
σίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των
Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, ως ακολούθως:
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Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
Η Αίτηση συµµετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από
την Γραµµατεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. ή
από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.∆.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη ∆ιοίκηση
του Ο.Α.Ε.∆. µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη δι−
καιολογητικά.
Σε περίπτωση που στον ίδιο νοµό λειτουργούν πλέον
της µίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.∆. η αίτηση υποβάλλεται σε µία
από αυτές και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο/
α, να δηλώνει ότι επιθυµεί να αξιολογηθεί για την ίδια
ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕ∆ του ίδιου νο−
µού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται,
οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος
ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη
προκήρυξη. Κατά τη δηµιουργία των πινάκων αξιολό−
γησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί
υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.∆.∆, υπάγονται στη
διάταξη του Ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση,
κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των
λοιπών υποψηφίων µετά από επαναπροκήρυξη.
2. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την
ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέ−
πει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.
Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επα−
κριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύµ−
φωνη µε τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ηµεροµηνία
κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.
Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντί−
γραφο ή σε νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. Αντί
του αντιγράφου τίτλου σπουδών µπορεί να υποβάλλε−
ται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όµως πρέπει να
αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκ−
δοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει
ο υποψήφιος να υποβάλλει:
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Βεβαίωση Ισοτιµίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπου−
δών από αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
3. Τίτλοι Αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ως τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών
εννοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευ−
τικών ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
(µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να
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Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρηµένες
από αρµόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει ή επι−
χείρηση ( π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας ) ως προς την
ειδικότητα και τον χρόνο.
β2) Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
1. Έναρξη επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από την
αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλω−
σης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 των
αντίστοιχων Οικονοµικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος
επικαλείται ως Επαγγελµατική Εµπειρία, θεωρηµένα
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν
θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία τα προσκο−
µιζόµενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις
αντίστοιχες Οικονοµικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο
επάγγελµα θα πρέπει το εισόδηµα που δηλώνεται κατά
το αντίστοιχο οικονοµικό έτος να είναι µεγαλύτερο ή
ίσο µε το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προ−
σώπου για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον Ιδιωτικό
Τοµέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται
δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρί−
ων ενσήµων, σηµειώµατα καταβολής εισφορών, εκκαθα−
ριστικά σηµειώµατα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών
ταµείων κ.λ.π.
γ) Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρί−
ζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παρά−
γραφο Β.6,β1 συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση
του ΥΠ. Εξωτερικών.
Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η πα−
ραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος
χρόνος.
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αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.
4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννο−
ούνται αναγνωρισµένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγι−
κών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαµήνου
από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευ−
τικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο
στην περίπτωση που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες
αρχές και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και
η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,
ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ,
τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική
κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985 ) και πτυχίο
∆ιδασκάλου και Νηπιαγωγών.
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραί−
τητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
5. Βεβαιώσεις ∆ιδακτικής Εµπειρίας
Η ∆ιδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει
αποκτηθεί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην ειδι−
κότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την
κτήση του πτυχίου.
Η ∆ιδακτική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει
να έχει αποκτηθεί σε µαθήµατα της ειδικότητας του
βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση
του πτυχίου αυτού.
Η ∆ιδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα Ιδιωτικά
Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την
ακρίβεια του περιεχοµένου της από ∆ηµόσια εκπαι−
δευτική αρχή.
Σε κάθε Βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει
οπωσδήποτε να αναφέρονται:
− Το χρονικό διάστηµα (έναρξη−λήξη) διδασκαλίας.
− Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα µαθήµατα της
ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστηµα
που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειµένου για ανα−
πληρωτές το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
− Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα µε την οποία
πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερό−
µενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνα−
νται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόµενες συνο−
λικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
6. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποι−
ασδήποτε µορφής δεν προσµετρούνται ως επαγγελµα−
τική εµπειρία.
Η επαγγελµατική εµπειρία για να αξιολογηθεί θα
πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασι−
κού πτυχίου και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του
πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελµατική Εµπειρία στο ∆ηµόσιο Τοµέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ∆ηµόσιο Τοµέα θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Υπηρεσίες και
να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της
εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την
ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν
έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
β) Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα
β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκ−
δοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν µε σαφή−
νεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την ειδικότητα,
το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το
συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα.
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Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ−ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωροµισθίων
εκπαιδευτικών µε βάση τα νόµιµα υποβληθέντα δικαι−
ολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκρο−
τείται µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. επιτροπή
αποτελούµενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς
υπαλλήλους.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος των παραπάνω
µελών, µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. ορίζονται
οι αντικαταστάτες τους.
Η Επιτροπή αυτή:
I. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους µη δικαι−
ούµενους να συµµετάσχουν στην επιλογή µε βάση τα
δικαιολογητικά αυτά.
II. Ταξινοµεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύµ−
φωνα µε τη σχετική προκήρυξη και βαθµολογεί όλα τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προ−
βλεπόµενα στην παρούσα Απόφαση.
III. Μετά τη βαθµολόγηση όλων των υποψηφίων, συ−
ντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωροµίσθιων Εκπαιδευτι−
κών κατά ειδικότητα, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυ−
ξη, και κατά σειρά αξιολόγησης µε βάση το συνολικό
βαθµό κάθε υποψηφίου.
IV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειοµένων από τη διαδι−
κασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται
συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισµού για κάθε ένα υπο−
ψήφιο.
V. Αποφασίζει για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωροµισθίων
εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία
αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα
απόφαση.
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ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης µε
τηλεγράφηµα ή κάθε πρόσφορο µέσο που αποδεικνύει ότι
έλαβαν γνώση − κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

VI. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV & V επανεξε−
τάζονται από τη δευτεροβάθµια επιτροπή, στην οποία
παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υπο−
ψηφίων.
VII. VIΙα. Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της δι−
αδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή
αποστέλλει στον ∆ιευθυντή της σχολής µαθητείας τους
συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα
αποκλειοµένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε
σχολείου.
VIΙβ. Ο ∆ιευθυντής της σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆.
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, από την παραλαβή των
πινάκων αναρτά σε εµφανές σηµείο της Εκπαιδευτικής
Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του
Πίνακα Αποκλειοµένων και ανακοίνωση για το δικαίωµα
των Υποψηφίων Ωροµισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής
ένστασης κατά των Πινάκων µέσα σε προθεσµία (5)
πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρ−
τησης τους.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκ−
παιδευτικούς που πήραν µέρος στην επιλογή για να
εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί µέσα στην προβλεπόµενη χρο−
νική προθεσµία.
Να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου
στη σχολή µαθητείας και την ειδικότητα για την οποία
ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριµένους λόγους για
τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιο−
λογητικό δεν λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήξη υποβολής
των αιτήσεων.
2. Με Απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. συγκροτείται
δευτεροβάθµια τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από:
α) Ένα Περιφερειακό ∆ιευθυντή, ως Πρόεδρο.
β) Ένα Εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης, ως µέλος.
γ) Ένα ∆ιευθυντή εκπαιδευτικής µονάδας, ως µέλος.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος των παραπάνω
µελών µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. ορίζεται
η αντικατάσταση τους.
Η Επιτροπή αυτή:
I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέ−
µπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή καθώς
και όποια περίπτωση εισηγείται µέλος της επιτροπής
αυτής.
II. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις
της είναι οριστικές.
III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξι−
ολόγησης Ωροµισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα
Αποκλειοµένων, όπως αυτοί διαµορφώνονται µετά την
επανεξέταση των ανωτέρω.
IV. Ενηµερώνει, το συντοµότερο δυνατό, τη ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης του Οργανισµού, για κάθε θέµα επιλογής
ωροµισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από
την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την
πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της ∆ιεύθυν−
σης Εκπαίδευσης.
V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαµ−
βάνονται ο επικυρωµένος Πίνακας Αποκλειοµένων και
οι επικυρωµένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο,
κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύµφωνα µε τις σχε−
τικές προκηρύξεις.
Το έργο της Επιτροπής λήγει µετά την ολοκλήρωση
των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες,
που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του έργου
της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλ−
λονται στο ∆ιευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής
Μονάδας και αναρτώνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
µετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων
της Εκπαιδευτικής Μονάδας .
VI. Ο ∆ιευθυντής της εκπαιδευτικής µονάδας αιτείται µε
ΦΑΞ στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών
του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση,
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∆. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων
εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
− Έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
− ∆εν έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα
µε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
− ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωµένα φω−
τοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
− ∆εν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου
σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρµόδια όργανα
(∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κ.λ.π.) και µετάφραση
του Υπουργείου Εξωτερικών.
− ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
− Υποβάλει εκπρόθεσµα αίτηση και τα σχετικά δικαι−
ολογητικά.
ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόµενα σχολικά έτη από
τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών υπο−
ψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
− Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του
ΟΑΕ∆ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης
και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄
βαθµού.
− Έχει αξιολογηθεί από το ∆ιευθυντή εκπαίδευσης Α2
ως ακατάλληλος/η µε βάση στοιχεία που προκύπτουν
από προηγούµενη στον Ο.Α.Ε.∆. διδακτική του απασχό−
ληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και
αφού έχει αποσταλεί προς τη ∆/νση Εκπαίδευσης µέχρι
τη λήξη του προηγούµενου διδακτικού έτους τεκµηρι−
ωµένη έκθεση του ∆ιευθυντή του σχολείου.
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Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
α) Για τους υποψηφίους ωροµισθίους εκπαιδευτικούς ισχύ−
ουν οι διατάξεις του Νόµου 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα
επόµενα κριτήρια:
− ∆ιδακτική Εµπειρία
− Επαγγελµατική εµπειρία
− Παιδαγωγικές Σπουδές
− Μεταπτυχιακές Σπουδές
− Ανεργία
− Αυξηµένα προσόντα κλάδων ∆Ε
−Οικογενειακή κατάσταση
− Βαθµός πτυχίου
Ειδικότερα:
1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εµπειρίας των τε−
λευταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ηµέρα
ισχύος της προκήρυξης µε βάση τα αναγραφόµενα στην
παράγραφο Β.5 αξιολογείται ως εξής:
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα δεν είναι δυνατό να συ−
νυπολογίζεται διδακτική εµπειρία περισσότερη από 28
διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδοµάδα.
Κάθε ώρα διδακτικής Εµπειρίας σε ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση βαθµολογείται µε ένα (1) µόριο.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο µία επαγγελµατική
εµπειρία αξιολογείται.
Κάθε ηµέρα εργασίας επαγγελµατικής εµπειρίας των
τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών για τους υποψήφιους
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από την τελευταία
ηµέρα ισχύος της προκήρυξης µε βάση τα αναγραφό−
µενα στην παράγραφο Β.6 αξιολογείται µε:
δύο (2) µόρια για τους κλάδους ΠΕ
τρία (3) µόρια για τους κλάδους ΤΕ και
πέντε (5) µόρια για τους κλάδους ∆Ε ως εξής:
α) ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ
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ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16
Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος
σπουδών εµπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο
− ∆ηµιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαµ−
βάνονται από τον επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν
οι υποψήφιοι του προηγούµενου.
− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων µε κριτήριο το
άθροισµα των µορίων της διδακτικής εµπειρίας, των
µορίων του Μεταπτυχιακού ή ∆ιδακτορικού Τίτλου,
εφόσον υπάρχει, των µορίων της οικογενειακής κατά−
στασης, εφόσον υπάρχουν, των µορίων της ανεργίας,
εφόσον υπάρχουν.
− Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη ο βαθ−
µός βασικού τίτλου σπουδών.
− Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας προηγείται ο
υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω
πίνακα προσλαµβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται
µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
2. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ και ΤΕ
Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος
σπουδών δεν εµπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι
ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ β΄ κύκλου και ισοτίµων
− ∆ηµιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαµ−
βάνονται από τον επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν
οι υποψήφιοι του προηγούµενου.
− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων µε κριτήριο το άθροι−
σµα των µορίων της διδακτικής εµπειρίας, των µορίων της
επαγγελµατικής εµπειρίας, των µορίων του Παιδαγωγικού
Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των µορίων του Μεταπτυχιακού
ή ∆ιδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των µορίων της
οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των µορίων
της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
−Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη ο βαθ−
µός βασικού τίτλου σπουδών.
−Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας προηγείται ο υπο−
ψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω
πίνακα προσλαµβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται
µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
3. ΚΛΑ∆ΟΙ ∆Ε
Για τους υποψηφίους κατηγορίας ∆Ε
− Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υπο−
χρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85.
− ∆ηµιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαµ−
βάνονται από τον επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν
οι υποψήφιοι του προηγούµενου.
− Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλµατος ή βιβλιάριο υγείας είναι απα−
ραίτητη η προσκόµιση νόµιµα επικυρωµένου φωτοα−
ντιγράφου.
− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων µε κριτήριο το
άθροισµα των µορίων της διδακτικής εµπειρίας, των
µορίων της επαγγελµατικής εµπειρίας, των µορίων του
απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή
ισοτίµου, εφόσον υπάρχει, των µορίων της οικογενει−
ακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των µορίων της
ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
−Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο έχων µεγα−
λύτερη Επαγγελµατική Εµπειρία.
−Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο υπο−
ψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ∆Ε µε επάρκεια
διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολο−
γούνται µε τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιστοίχων
υποψηφίων ΠΕ.
−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω
πίνακα προσλαµβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται
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ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 2
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 2
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 2
β) ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΕ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 3
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 3
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 3
γ) ΚΛΑ∆ΟΙ ∆Ε
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 5
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 5
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 5
3. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, όπως
αυτές προβλέπονται από την παράγραφο Β.4, µοριο−
δοτούνται µε 1200 µόρια τα οποία προστίθενται στο
σύνολο των µορίων τους.
4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους µεταπτυ−
χιακών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται από την
παράγραφο Β.3, προσµετρούνται για Μεταπτυχιακό
(Master, κ.λ.π.) 1.000 µόρια και για ∆ιδακτορικό 2.000
µόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα µόρια του οποίου
προστίθενται στο σύνολο των µορίων τους.
5. ΑΝΕΡΓΙΑ
Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικο−
τήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των µορίων
του/της προστίθενται 200 µόρια για συµπληρωµένους
συνεχόµενους 12 µήνες ανεργίας, σύµφωνα µε την κάρ−
τα ανεργίας που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της
αίτησης. Για συνεχόµενη ανεργία πέραν των 12 µηνών
προστίθενται στο σύνολο των µορίων του/της 20 µόρια
ανά συµπληρωµένο µήνα.
6. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑ∆ΩΝ ∆Ε
Στους υποψήφιους κλάδων ∆Ε λαµβάνονται υπόψη
και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α’ κύκλου, εφόσον
είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, και το
απολυτήριο λυκείου.
α) Στους υποψήφιους κλάδου ∆Ε κατόχους απολυτη−
ρίου ΤΕΕ Α’ κύκλου προσµετρούνται 2000 µόρια.
β) Στους υποψήφιους του κλάδου ∆Ε κατόχους απο−
λυτηρίου λυκείου προσµετρούνται 1000 µόρια.
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε κάθε υποψήφιο/α προστίθενται 100 µόρια στο σύνο−
λο των µορίων του/της για κάθε τέκνο (συµπεριλαµβά−
νοντας τα ενήλικα τέκνα µε αναπηρίες ανίκανα ισοβίως
για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως
προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής του δήλωσης
του οικονοµικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του
προηγούµενου έτους εφόσον δεν έχει νόµιµα υποβάλει
κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.
8. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο βαθµός πτυχίου λαµβάνεται υπόψη, εφόσον οι
υποψήφιοι ισοβαθµούν στους πίνακες αξιολόγησης και
προηγείται ο έχων µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου.
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθµός πτυχίου
αλλά υπάρχει µόνον ο χαρακτηρισµός ΚΑΛΩΣ, Λ.ΚΑΛΩΣ
και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθµός πτυχίου ως εξής:
ΚΑΛΩΣ = 5
Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
Σε περίπτωση που ο βαθµός έχει εκδοθεί από εκπαι−
δευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να
υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθµού σπουδών
από αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π).
Σε περίπτωση που ο βαθµός δεν αναφέρεται σε δε−
καβάθµια κλίµακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντι−
στοιχίας του από αρµόδιο φορέα ως βαθµός πτυχίου
θεωρείται το πέντε (5).
ΣΤ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
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το αναλυτικό πρόγραµµα της ειδικότητας.
Θ. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δη−
µιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και
εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινά−
κων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.∆. να προσλαµβάνει
εκπαιδευτικό προσωπικό µε κατευθείαν πρόσληψη. Οι
προσλαµβανόµενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των
θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί
µε την αρχική προκήρυξη.
Η πρόσληψη των επιλεγόµενων ωροµισθίων εκπαι−
δευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή
του Ο.Α.Ε.∆.
Η υπ’ αρ. 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22−4−2008)
απόφαση παύει να ισχύει από την δηµοσίευση της
παρούσας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που δεν περιλαµβάνεται στην
παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία
επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.
Σ του Ο.Α.Ε.∆. ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητή
του Ο.Α.Ε.∆.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
Ζ. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολο−
κληρωµένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτού−
νται αυξηµένα τυπικά προσόντα για τους ωροµίσθιους
εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προ−
κήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δηµιουργείται
ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι
διαθέτουν τα απαιτούµενα αυξηµένα τυπικά προσόντα,
και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των
ωροµισθίων εκπαιδευτικών.
Η ανάγκη ύπαρξης των αυξηµένων τυπικών προσό−
ντων, που µπορεί να προκύπτει από την εφαρµογή ει−
δικών προγραµµάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας
κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριµένη Εκπαιδευτική
Μονάδα κ.λ.π., θα κρίνεται από το ∆ιευθυντή της Εκ−
παιδευτικής Μονάδας, ο οποίος θα υποβάλει σχετική
πρόταση στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.∆. πλή−
ρως αιτιολογηµένη και τελικά θα εγκρίνεται από τη
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν για την εφαρµογή ειδι−
κών προγραµµάτων απαιτούνται αυξηµένα τυπικά προσό−
ντα για όλες τις ειδικότητες των ωροµίσθιων εκπαιδευτι−
κών και για το σύνολο των ΕΠΑΣ, δηµιουργεί ειδικό πίνακα
χωρίς σχετική πρόταση των εκπαιδευτικών µονάδων.
Η. Για την λειτουργία εργαστηρίων που χρησιµοποιεί ο
Ο.Α.Ε.∆. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων,
όπως Ναύσταθµος Σαλαµίνας, Ελληνικά Αµυντικά Συ−
στήµατα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., µπορεί ο Οργανισµός µε απόφαση
∆ιοικητή να προσλαµβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που
προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκατα−
στάσεις, εφόσον οι προτεινόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν
τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010
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