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ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Κ∆ΡΤΜΑ ΚΒΚΣΑΝΚ∆ΕΚΟ ∆ΗΜΟΚΑ ΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ 

 
           Ακινα,  10/1/2018 
          Αρ. Ρρωτ: 204 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΩΡΟΜΚΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΩΝ ΣΟΤ ΚΝΣΚΣΟΤΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΚΑΣΑΡΣΚΗ (ΚΕΚ) ΣΗ ΚΒΚΣΑΝΚ∆ΕΚΟΤ 

∆ΗΜΟΚΑ ΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΑΡΚΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ  

ΕΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΚΗ 2017-2018 

 

Tο Σιβιτανίδειο Κδρυμα με τθν επωνυμία «ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), που είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. Κοινωφελζσ και απολαμβάνει αυτοτζλειασ και 
αυτοδιοίκθςθσ με βάςθ ςυνταγματικι επιταγι, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, είναι ο υπεφκυνοσ φορζασ τθσ λειτουργίασ του Ι.Ε.Κ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Στο πλαίςιο αυτό, με 
τθν με αρικμ. 137/20-12-17 απόφαςθ του Δ.Σ. του Ι∆ΥΜΑΤΟΣ «ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε υποψιφιουσ 
εκπαιδευτζσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ του Ι.Ε.Κ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. εαρινοφ εξαμινου ζτουσ 
κατάρτιςθσ 2017-2018, ςφμφωνα με τθν οποία και μεταξφ άλλων, προβλζπεται μοριοδότθςθ ανά 
κριτιριο πρόςλθψθσ. 
 
Οι υποψιφιοι που κα απαςχολθκοφν, ωσ ωρομίςκιοι εκπαιδευτζσ, κα παράςχουν αρχικι κατάρτιςθ με 
τθ διδαςκαλία των μακθμάτων (κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν), για τισ ειδικότθτεσ, που κα 
λειτουργιςουν ςτο Ι.Ε.Κ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και οι οποίεσ κα αναρτθκοφν ςτθν Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 
 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όλοι οι ιδιϊτεσ κακϊσ και οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ 
απαςχολοφμενοι ςτο δθμόςιο τομζα, που ζχουν τα νόμιμα τυπικά προςόντα, όπωσ περιγράφονται ςτο 
άρκρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/A' 193. 
 
Από τουσ πίνακεσ εξαιροφνται εκείνοι οι ςυνταξιοφχοι, οι οποίοι δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ 
διαδικαςία (κα ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ με τισ προχποκζςεισ των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865 
και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και τθσ 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.). 
 
Ο διευκυντισ, οι υποδιευκυντζσ και το διοικθτικό προςωπικό (μόνιμοι, μεταταγμζνοι, αποςπαςμζνοι 
κλπ) του Ι.Ε.Κ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. δεν δφνανται να ζχουν διδακτικζσ ϊρεσ ςτο Ι.Ε.Κ. με τθν επιφφλαξθ του 
άρκρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118). 
 
ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ 
 
Οι φάκελοι με τα δικαιολογθτικά, τα οποία πρζπει να ζχουν αρίκμθςθ, να είναι απαραιτιτωσ εντόσ 
των πλαιςίων τθσ προκιρυξθσ, κα ςυνοδεφουν ωσ ςυνθμμζνα τθν αίτθςθ του υποψθφίου και κα 
κατατίκενται ςτθν .Δ..Σ.Ε.  
Δικαιολογθτικά που δεν αποτελοφν τυπικά προςόντα και κριτιρια μοριοδότθςθσ και είναι άςχετα με 
τθν προκιρυξθ δεν γίνονται δεκτά.  

ΑΔΑ: ΩΔΦ1469ΒΨ1-ΟΙΛ



                          2 
 

 
 
 

Σα δικαιολογθτικά δεν χρειάηεται να είναι επικυρωμζνα, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014. 
 

1. Ρλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα. 

2. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν: 

α. Τθσ θμεδαπισ (βαςικό πτυχίο αντίςτοιχο με τθν ειδικότθτα που προκθρφςςεται, 
μεταπτυχιακόσ και διδακτορικόσ τίτλοσ κζματοσ ςυναφοφσ προσ το αντικείμενο, 
παιδαγωγικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ι Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε, δίπλωμα Ι.Ε.Κ, πτυχίο Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, Τεχνικοφ-Εκπαιδευτικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου ι Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ). 

β.  Πςοι ζχουν αποκτιςει τίτλο ςπουδϊν ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να 
κατακζςουν είτε 
i. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, θ οποία ζχει χορθγθκεί με τθ διαδικαςία τθσ 

επαγγελματικισ αναγνϊριςθσ, βάςει των διατάξεων των επαγγελματικϊν προςόντων (πχ. 
Οδθγίεσ 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τομεακζσ Οδθγίεσ κλπ). Στθν περίπτωςθ τθσ 
επαγγελματικισ αναγνϊριςθσ, αντί τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ είναι δυνατόν να 
κατατεκεί αντίγραφο τθσ Ρράξθσ Αναγνϊριςθσ από το αρμόδιο Συλλογικό Πργανο ι τθν 
αρμόδια επιτροπι (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν 
Ρροςόντων κ.α.) ι αντίγραφο τθσ Απόφαςθσ Αναγνϊριςθσ από τθν κατά περίπτωςθ 
Αρμόδια Αρχι (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ) είτε 

ii. Ριςτοποιθτικό Χοριγθςθσ Ιςοτιμίασ από το πρϊθν ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ, τον πρϊθν 
Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρϊθν Ε.Ο.Ρ.Ρ, νυν Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι από άλλθ αρμόδια υπθρεςία. 
 

Πςοι ζχουν αποκτιςει τίτλο ςπουδϊν ςε κράτοσ μθ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να 
κατακζςουν Ριςτοποιθτικό Χοριγθςθσ Ιςοτιμίασ από το πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ, τον 
Ο.Ε.Ε.Κ, τον Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι από άλλθ αρμόδια υπθρεςία. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ επιςφναψθ αντιγράφων (Βάςει Ν. 4250/2014) των βαςικϊν τίτλων ςπουδϊν 
επιςιμωσ μεταφραςμζνων (Από Υπ. Εξ., πρεςβείεσ τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό, δικθγόρουσ και 
μεταφραςτζσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου). 

 
4. Για τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ τομζα: 

I. Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ. Χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνεται και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ 
ειςφορζσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται, είτε 

II. Υπεφκυνθ διλωςθ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι 
διάρκεια τθσ εμπειρίασ. 

 
5.   Οι Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ πρζπει να προςκομίςουν : 

Κ. Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ, Χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνεται και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ 
ειςφορζσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται  είτε 

ΚΚ. Υπεφκυνθ διλωςθ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίθςε  ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 
εμπειρίασ και 

ΚΚΚ. Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ενόσ τουλάχιςτον δελτίου παροχισ 
υπθρεςιϊν ανά ζτοσ, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ 
εμπειρίασ. 
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6. Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα (υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ο.Τ.Α πρϊτου και 
δεφτερου βακμοφ, Ν.Ρ.Ι.Δ. του δθμοςίου τομζα τθσ παρ. 1 , του άρκρου 14, του Ν. 2190/1994, 
όπωσ ιςχφει, ι φορείσ τθσ παρ. 3, του άρκρου 1, του Ν. 2527/1997) προςκομίηουν βεβαίωςθ του 
αντίςτοιχου φορζα, από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε και θ 
χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ τθσ. 

 
7. Η διδακτικι εμπειρία για να δθλωκεί και να αξιολογθκεί κα πρζπει να ζχει αποκτθκεί ςτθν 

ειδικότθτα του βαςικοφ πτυχίου και οπωςδιποτε μετά τθν απόκτθςι του πτυχίου αυτοφ. 
Για να αξιολογθκεί και να προςμετρθκεί θ Διδακτικι εμπειρία που δθλϊνεται, πρζπει να ζχει 
αποκτθκεί ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςτα Σχολεία 
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ), τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ςε Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. και Ρ.Σ.Ε.Κ. και ςτθν μθ 
τυπικι εκπαίδευςθ για οποιαδιποτε χρονικι περίοδο. 
Ο υποψιφιοσ πρζπει να γνωρίηει ότι: 
Σε κάκε Βεβαίωςθ Διδακτικισ Εμπειρίασ θ οποία δθλϊνεται από τον υποψιφιο κα πρζπει 
οπωςδιποτε να αναφζρονται ςαφϊσ: 

  Η ςχζςθ εργαςίασ 
• Η ιδιότθτα, ο κλάδοσ και θ ειδικότθτα με τθν οποία πραγματοποιικθκε θ διδαςκαλία  
• Το χρονικό διάςτθμα διδαςκαλίασ (θμερομθνία ζναρξθσ και θμερομθνία λιξθσ) 
• Το είδοσ τθσ διδακτικισ απαςχόλθςθσ (πλιρθσ ι μερικι) 
• Οι ςυνολικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ εφ' όςον πρόκειται για ωρομίςκιουσ ι το εβδομαδιαίο ωράριο 

διδαςκαλίασ εφόςον πρόκειται για αναπλθρωτζσ 

 το πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ που ίςχυε κατά τον χρόνο που 
παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 

Βεβαιϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν αναφζρονται ι δεν δφνανται να υπολογιςτοφν ακριβϊσ οι 
αναγραφόμενεσ ςυνολικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ, κατά ςυνζπεια δεν 
πρζπει να δθλωκοφν. 
 
Βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςε επαγγελματικι εργαςία οποιαςδιποτε μορφισ, δεν 
δθλϊνονται και δεν προςμετροφνται ωσ διδακτικι εμπειρία. 

 
 Η Επιλογι των ωρομιςκίων εκπαιδευτϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα κριτιρια και τθ μοριοδότθςθ 
των κριτθρίων όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν αρικμ. 73/20-1-2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε 
και τα οποία αναλφονται παρακάτω: 
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ΜΟΡΚΟΔΟΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΩΝ ΚΕΚ 
 

Α. ΠΣΤΧΚΟΤΧΟΚ 

  
  

  

1. ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ - ΕΠΚΜΟΡΦΩΗ 
  

  23 

1.1. ΣΤΠΚΚΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ (ςυνυπολογιηόμενα 
ακροιςτικά)   14   

Δθλϊνονται από τουσ υποψθφίουσ μόνο πτυχία, 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά ςχετικά με το αντικείμενο 
τθσ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  
  

1.1.α.1 Ρτυχίο ΑΕΙ (Ρανεπιςτθμίου, ΤΕΙ) ςχετικό με το 
αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων 10 

  
  

1.1.α.2 Ρτυχίο Ανϊτερθσ Κρατικισ Σχολισ (Ωδείο, Δραματικισ 

Τζχνθσ κλπ) (προςμετράται και υπολογίηεται όπου απαιτείται 

από το αντικείμενο των  προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων) 7 
  

  

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ (ςχετικό με το αντικείμενο των 
 προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων ) 6 

  
  

1.1.α.4 Ρτυχία Β/κμιασ (Τ.Ε. & Δ.Ε.) ςχετικό με το 
 αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων. 5 

  
  

Από τα παραπάνω 1.1.α.1,1.1.α.2,1.1.α3,1.1.α4  προςμετράται ο ανϊτεροσ τίτλοσ 

1.1.β Μεταπτυχιακό ςχετικό με το αντικείμενο των 
 προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων 3 

  
  

1.1.γ Διδακτορικό ςχετικό με το αντικείμενο των  
προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων 4 

  
  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα 

1.2. ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ ΕΝΗΛΚΚΩΝ 
    

  

1.2.α Μεταπτυχιακό ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 2 
  

  

1.2.β Διδακτορικό ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 3 
  

  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα 

1.3. ΕΠΚΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ 
εκπαίδευςθσ) (Δεν μοριοδοτοφνται επιμορφώςεισ 
 διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρών, κακώσ και Ημερίδεσ, 
Διθμερίδεσ, Συνζδρια κλπ) 

  6   

1.3.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκθρυςςόμενων 
κζςεων (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό 
 μορίων 2) 2 

    

1.3.β Σε κζματα ςχετικά με το κεςμό τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με 
μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 2 

    

1.3.γ. Στισ αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (επιμόρφωςθ 
 εκτόσ κεμάτων κατάρτιςθσ) 
 (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 2 

  

2. ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ 
  

  
21 

2.1. ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ  ςε ΚΕΚ και ΕΚ (Μζγιςτο 12 
μόρια) 

  

12 

  

2.1.α ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ςε ΙΕΚ και ΣΕΚ εκτόσ ΣΔΣΤΕ 
ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων 
ειδικοτιτων (1 μόριο ανά 150 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό 
 μορίων 8) 8 
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2.1.β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ςε ΙΕΚ και ΣΕΚ  τθσ ΣΔΣΤΕ 
ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων 
ειδικοτιτων ι με τθν υποςτιριξθ τθσ κατάρτιςθσ  (1,2 
μόρια ανά 150 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 10) 10 

    

2.2. ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΘ ΕΜΠΕΚΡΚΑ ςε δομζσ τθσ τυπικισ Εκπαίδευςθσ (Μζγιςτο 4 
μόρια) Η προχπθρεςία υπολογίηεται ςε ζτθ. (Π.Χ  οι 11 μινεσ =11/12= 0.92) 

 
 

4 

  

2.2.α ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑ                                (0,5 μόριο ανά ζτοσ)       

2.2.β ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑ                           (1 μόριο ανά ζτοσ)       

2.3. ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ ςε άλλα προγράμματα Μθ Συπικισ Εκπαίδευςθσ-
Γενικισ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, εκτόσ ΚΕΚ 
 (1 μόριο ανά 200 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 5) 5  

3. ΕΡΓΑΚΑΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων (1 μόριο ανά 
ζτοσ με ανϊτερο τα 10μόρια). Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ 
απαςχόλθςθ - δεν ςυνυπολογίηεται θ εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι 
εκπαίδευςθ. Για τουσ εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ μοριοδοτείται θ εργαςιακι εμπειρία πζραν των 
τριϊν ετϊν που αποτελεί προαπαιτοφμενο) (ςυμπλθρϊνεται και από πτυχιοφχουσ και από 
εμπειροτεχνίτεσ 

10 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ςυμπλθρϊνονται και από 
 πτυχιοφχουσ και από εμπειροτεχνίτεσ) 
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4.1.  ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ       

4.1.α Καλι γνϊςθ (επίπεδο Β2) 1     

4.1.β Ρολφ καλι γνϊςθ (επίπεδο C1) 1,5     

4.1.γ Άριςτθ Γνϊςθ (επίπεδο C2) 2     

• Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο 

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξζνων γλωςςϊν δεν μοριοδοτοφνται για τθ γλϊςςα που διδάςκουν (άρκρο 13, παρ. ι, 
του ν.3848/2010) 

4.2. ΓΝΩΕΚ ΧΕΚΡΚΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΕ) 2     

Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ ςτισ Τ.Ρ.Ε. επιπζδου 1 του 
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ι πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ ςφμφωνα με ΑΣΕΡ 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι (άρκρο 19, παρ. ςτ, του ν.4327/2015) 

4.3 Ριςτοποιθμζνοσ Εκπαιδευτισ Ενθλίκων 2   

Β. ΕΜΠΕΚΡΟΣΕΧΝΕ με επαγγελματικι εμπειρία τριϊν 
τουλάχιςτον ετϊν 

Οι εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ ςθμειϊνουν με Χ το 
πεδίο αυτό 

Γ. ΚΟΚΝΩΝΚΚΑ ΚΡΚΣΗΡΚΑ (Πτυχιοφχοι και Εμπειροτζχνεσ) 

1.ΑΝΕΡΓΚΑ    

Από 0-6 μινεσ 
Από 6-12 μινεσ 
Από 12-18 μινεσ 
Από 18-24 μινεσ 
Από 24 μινεσ και πάνω  

   2% 
   4% 
   6% 
   8% 
   10%   

2.ΕΚ∆ΚΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ    

Στουσ υποψθφίουσ µε τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά προςτίκενται µόρια ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 
βακµολογίασ  που κα ςυγκεντρϊςουν ωσ εξισ : 

Γονείσ τρίτεκνων οικογενειϊν   10%  

Μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν (γονείσ και τζκνα)   10%  

Μζλθ µονογονεϊκϊν οικογενειϊν (γονζασ και τζκνα)   10%  

ΑΜΕΑ (Γονείσ και ο ίδιοσ)    10%  
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*Στα δικαιολογθτικά επιμόρφωςθσ που υποβάλλονται από τον υποψιφιο κα πρζπει να προςδιορίηεται 
με ςαφινεια ο επιμορφωτικόσ φορζασ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ), το αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ, το 
χρονικό διάςτθμα πραγματοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ και θ διάρκειά τθσ αποκλειςτικά ςε ϊρεσ. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ θ επιμόρφωςθ δεν μοριοδοτείται. Ώρεσ που δεν αναφζρονται ςε ςχετικι βεβαίωςθ 
μποροφν να αποδειχκοφν με τθν προςκόμιςθ του προγράμματοσ τθσ επιμόρφωςθσ. Επιμόρφωςθ 
παρεχόμενθ από εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ι εξαμθνιαία μακιματα τυπικισ εκπαίδευςθσ (π.χ. Ε.Α.Ρ, 
Ρανεπιςτιμια, ΑΣΡΑΓΤΕ-ΤΕΙ, Διδαςκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτοφμενα για εξομοίωςθ, 
εξειδίκευςθ, απόκτθςθ πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψθ. Δε γίνεται αποδεκτι θ 
επιβεβαίωςθ ωρϊν επιμόρφωςθσ με Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Τποψθφίου, ςτο πλαίςιο τθσ ιςότιμθσ 
αντιμετϊπιςθσ των υποψθφίων. 
 
*Για τα δικαιολογθτικό υπό τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ 4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο ειδικό 
παράρτθμα απόδειξθσ γλωςςομάκειασ του ΑΣΕΡ. 
 
Αποδεικτικό ανεργίασ 
 
Η ανεργία αποδεικνφεται με πρόςφατθ βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ, θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ οποίασ δεν 
πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτθ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ 
διλωςθσ και κάρτασ ανεργίασ. 
 
Αποδεικτικό πολυτεκνίασ - τριτεκνίασ - μονογονεϊκισ οικογζνειασ 
 
Μοριοδοτοφνται οι γονείσ τρίτεκνων οικογενειϊν, οι γονείσ και τα τζκνα πολυτζκνων οικογενειϊν και οι 
γονείσ και τα τζκνα μονογονεϊκϊν οικογενειϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
1.   Πολυτεκνία (γονείσ και τζκνα) 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των 
οποίων είναι γραμμζνοι ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ 
αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ 
Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΡΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Αϋ/24-12-2014). 
2. Σριτεκνία (γονείσ και τζκνα) 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι κοινότθτασ ςτα δθμοτολόγια των 
οποίων είναι γραμμζνοι ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ 
αρχισ του κράτουσ τθν ικαγζνεια του οποίου ζχουν, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο 
μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων). 
3. Μονογενεϊκι οικογζνεια (γονείσ και τζκνα) 
Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ πρόςλθψθσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ 
τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Το δικαίωμα αυτό αςκείται από το γονζα και 
μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 29 
παρ. 6 ν.3838/2010). 
Σζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ είναι εκείνο το οποίο μζχρι τθν ενθλικίωςι του είχε τον ζνα µόνο 
γονζα του. Στθν περίπτωςθ αυτι υπάγεται και το τζκνο, το οποίο ςτερικθκε και τουσ δφο γονείσ πριν 
τθν ενθλικίωςι του. Το δικαίωμα αυτό αςκείται από το τζκνο μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ του 30οφ ζτουσ 
τθσ θλικίασ του (άρκρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 
ε κάκε περίπτωςθ ο υποψιφιοσ προςκομίηει τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
ΑμΕΑ 
Απόφαςθ αρμοδίου οργάνου με τθν οποία να πιςτοποιείται το ποςοςτό αναπθρίασ τουσ. 
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Οι υποψιφιοι που κα προςλθφκοφν ωσ ωρομίςκιοι εκπαιδευτζσ, κα καλφψουν διδακτικζσ ανάγκεσ των 
παρακάτω μακθμάτων (κεωρθτικϊν, εργαςτθριακϊν και μικτϊν) των ειδικοτιτων που κα 
λειτουργιςουν ςτο Ι.Ε.Κ.: 
 

Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

2. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 

3. ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 

4. ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

5. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ –ΑΡΥΗΜΑΓΔΗΡΑ (CHEF) 

6. ΒΟΖΘΟ ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

7. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΠΟΓΟΛΟΓΗΑ-ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ ΝΤΥΗΧΝ & ΟΝΤΥ/ΣΗΚΖ 

8. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΘΛΖΜΑΣΧΝ 

9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΣΡΟΝΗΚΖ 

10. ΣΔΛΔΥΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΟΛΤΜΔΑ) 

12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ, ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 
Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

2. ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 

3. ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

4. ΒΟΖΘΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ 

5. ΒΟΖΘΟ ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

6. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΣΡΟΝΗΚΖ 

7. ΣΔΛΔΥΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

8. ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ 

9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 

10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ – ΑΡΥΗΜΑΓΔΗΡΑ (CHEF) 

 
ΔΚΕΤΚΡΚΝΚΕΚ ΕΠΚ ΣΗ ΜΟΡΚΟΔΟΣΗΗ 
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε ςτθ διεφκυνςθ ieksivitanidios.edu.gr και αφοφ εκτυπωκοφν από τον υποψιφιο/α 
ςυνοδευόμενεσ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα δθλωκζντα, υποβάλλονται 
(εγγράφωσ) και ςτο πρωτόκολλο τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε θ οποία αίτθςθ και υπζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. Η 
ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ/διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986). 
 
Τα μόρια κα υπολογιςτοφν αυτόματα από το θλεκτρονικό ςφςτθμα, με βάςθ τθν αίτθςθ/διλωςθ των 
ςτοιχείων των υποψθφίων αφοφ ελεγχκοφν τα δικαιολογθτικά με αντιπαραβολι (διοικθτικι 
επαλικευςθ) των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ με το περιεχόμενο των φακζλων των δικαιολογθτικϊν. 
Προςόντα που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ αλλά δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν δεν κα λθφκοφν υπόψθ και δεν κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των 
υποψθφίων. 
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ΕΠΚΛΟΓΕ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΩΝ- ΑΝΑΙΕΕΚ 
 

• Σε περίπτωςθ ίςθσ μοριοδότθςθσ υποψθφίων εκπαιδευτϊν ςυγκρίνονται και ςυνεκτιμϊνται με 
ςειρά προτεραιότθτασ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότθτα, 
τα εξισ: α)Ανεργία β) Ειδικζσ κατθγορίεσ, γ) Διδακτικι εμπειρία ςε ΙΕΚ/ΣΕΚ δ) Εργαςιακι 
εμπειρία. 

• Αιτιςεισ ΜΗ ΧΕΣΚΚΩΝ ΣΚΣΛΩΝ ΠΟΤΔΩΝ και αντιςτοιχίασ ςτα διδακτικά αντικείμενα των 
μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ, απορρίπτονται. 

• Ανϊτατο όριο διδακτικϊν ωρϊν ανά εκπαιδευτι ενθλίκων ορίηονται οι είκοςι (20) διδακτικζσ 
ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ςυνολικά. Πταν ο εκπαιδευτισ ενθλίκων ζχει τθ δθμοςιοχπαλλθλικι 
ιδιότθτα ι ζχει τθν πλιρθ απαςχόλθςθ ςτον δθμόςιο, ευρφτερο δθμόςιο τομζα, Ν.Ρ.Ι.Δ. 
(ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, άρκρο 31 του ν. 3528/2007 και τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και Νζασ Γενιάσ) ι ςτον ιδιωτικό τομζα, ανϊτατο όριο 
διδακτικϊν ωρϊν ορίηονται οι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

• Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εφρεςθσ εκπαιδευτικϊν ξζνθσ γλϊςςασ, ςτα μακιματα «Ξζνθσ 
Γλϊςςασ» μποροφν να διδάξουν ςε δεφτερθ ανάκεςθ κάτοχοι πτυχίου Γ2, ειδικι ορολογία ςτο Γ' 
& Δ' κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν από Αγγλόφωνο Ρανεπιςτιμιο (όταν πρόκειται για 
το μάκθμα «Αγγλικά») ι άλλθσ γλϊςςασ, με αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ, όταν υπάρχει 
απόλυτθ ςυνάφεια των τίτλων ςπουδϊν με τθν ειδικότθτα ςτθν οποία εντάςςεται το μάκθμα. 
Το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν ειδικι ορολογία μποροφν να το διδάξουν οι κάτοχοι πτυχίου 
Γ2 διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ με πιςτοποιθμζνθ επάρκεια ςτθν ειδικι ορολογία. 

• Σε εργαςτθριακά μακιματα που απαιτείται να παρίςταται υπεφκυνοσ-επιβλζπων εκπαιδευτισ 
για τθ λειτουργία τουσ, αυτόσ προθγείται των υπόλοιπων υποψθφίων ςτο ςυγκεκριμζνο 
εργαςτθριακό μάκθμα. 

• Οι υποψιφιοι κα καταταγοφν ςε τζςςερισ (4) αξιολογικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ: ςε Θεωρθτικά – 
Εργαςτθριακά, μόνο Εργαςτθριακά ανά μάκθμα και ειδικότθτα ςφμφωνα με τον παραπάνω 
πίνακα μοριοδότθςθσ, μόνιμου Εργαςτθριακοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ Υπεφκυνων των 
εργαςτθρίων τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και δθμοςίων υπαλλιλων. 

• Οι αξιολογικοί πίνακεσ κα είναι προςβάςιμοι ςτουσ εκπαιδευτζσ που ζχουν υποβάλλει αίτθςθ, 
με τθν είςοδό τουσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα υποδοχισ αιτιςεων. 
Βάςει των αξιολογικϊν πινάκων κατάταξθσ και των αναγκϊν ςε διδακτικζσ ϊρεσ, ο Διευκυντισ 
του ΙΕΚ τθσ ΣΔΣΤΕ κα προτείνει τθν κατανομι των εκπαιδευτϊν ανά ειδικότθτα. 
Ο ζλεγχοσ των αιτιςεων και των φακζλων των δικαιολογθτικϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν 
αρμόδια Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ. 

• Οι πίνακεσ ανακζςεων διδακτικϊν ωρϊν ςε εκπαιδευτζσ κα εγκρικοφν από τθν Εκτελεςτικι 
Επιτροπι του Ιδρφματοσ και κα αποςταλοφν ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Ιδρφματοσ οι οποίεσ 
κα φροντίςουν για τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ωριαίασ αντιμιςκίασ. 

• Οι αξιολογικοί πίνακεσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σιβιτανιδείου Σχολισ . 
 
ΕΝΣΑΕΚ 
Τυχόν ενςτάςεισ κατά των προςωρινϊν αποτελεςμάτων υποβάλλονται εγγράφωσ ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Ενςτάςεισ κατά του πίνακα ςυνολικά, ι κατά του 
ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου, απορρίπτονται. 
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορϊν, εντόσ 
ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4, ςτθ διεφκυνςθ: ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι Σεχνϊν και 
Επαγγελμάτων, Ιεςςαλονίκθσ 151, 17610 Καλλικζα, υπόψθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων. 
Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι θμζρα 
αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ 
εργάςιμθ θμζρα μετά τθν αργία. Ενςτάςεισ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
προκεςμίασ αυτισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ 
παραγράφου. 
τθν περίπτωςθ αποςτολισ ενςτάςεων με εταιρεία ταχυμεταφορϊν, ωσ τελικι θμερομθνία λιψθσ 
λογίηεται από τθ ΔΣΕ θ θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν 
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αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ ι τθν ζνςταςθ του υποψθφίου. Μετά το πζρασ τθσ ωσ 
άνω θμερομθνίασ, οι ενςτάςεισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ. 
Εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ των οριςτικϊν πινάκων ο 
ενδιαφερόμενοσ δφναται να υποβάλλει Ιεραρχικι Ρροςφυγι κατά τθσ Απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 
που επικυρϊνει το Ρρακτικό Ενςτάςεων και τουσ Οριςτικοφσ Ρίνακεσ, θ οποία κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά για το παραδεκτό τθσ Ιεραρχικισ Ρροςφυγισ με Ραράβολο υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
αξίασ 100,00 (εκατό) ευρϊ. Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των Ιεραρχικϊν 
Ρροςφυγϊν είναι Σάββατο ι θμζρα αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, τότε θ προκεςμία παρατείνεται 
αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν αργία. Ιεραρχικζσ Ρροςφυγζσ που 
περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
δεν εξετάηονται. 
 
Μετά τθν επιλογι τουσ οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτζσ οφείλουν: 
 

• Να υπογράψουν ςχετικι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, ςτθν οποία κα κακορίηονται τα μακιματα 
τα οποία τουσ ανατζκθκαν, οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ, θ ωριαία αντιμιςκία και οι λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ. 

• Να ςυμπλθρϊςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ Ατομικϊν Στοιχείων, που κα τουσ δοκεί από το I.E.Κ. 
• Να υποβάλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 α) για το εάν εργάηονται ςε φορζα του 

ςτενότερου ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα και ςε ποιον β) για τισ ςυνολικζσ τακτικζσ και 
πρόςκετεσ αμοιβζσ από τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και γ) ότι οι ςυνολικζσ αποδοχζσ τουσ δεν 
υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρκρα 4,5),Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 και 
4024/2011 ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μινα. 

 
Για τθν πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ απαιτοφνται όςα δικαιολογθτικά προβλζπονται 
από τισ αντίςτοιχεσ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, ιτοι : 
 

1. Για τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτζσ, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με ΚΚΑ, θ πλθρωμι του 
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Νόμο 4387/2016 και τισ 
αντίςτοιχεσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. 

 
2. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ απαιτοφνται: Σ.Π.Τ (Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν), 

φορολογικι ενθμερότθτα κακϊσ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από το Κ.Κ.Α. εφόςον το 
πλθρωτζο ποςό υπερβαίνει τα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ οριηόμενα όρια. Με τθν ζκδοςθ 
Σ.Π.Τ. κα πρζπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί δραςτθριότθτασ πριν τθν ζκδοςθ του 
τιμολογίου (πχ. Τπθρεςίεσ κακθγθτι, υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, υπθρεςίεσ 
μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κτλ).  

 
3. Για τουσ λοιποφσ απαςχολοφμενουσ οι οποίοι για τθν απαςχόλθςι τουσ αυτι εξαιροφνται 

από τθν αςφάλιςθ του πρϊθν ΚΚΑ – ΕΣΑΜ λόγω τθσ υπαγωγισ τουσ ςτθν αςφάλιςθ άλλου 
πρϊθν  φορζα κφριασ αςφάλιςθσ (π.χ. Δθμόςιοι υπάλλθλοι, αςφαλιηόμενοι ςτο ΣΜΕΔΕ, 
ΣΑΤ, Σαμείο Νομικϊν κ.λ.π.), υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ βάςει του Ν. 4387/2016  
και τισ αντίςτοιχεσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. 

 

Η πλθρωμι των εκπαιδευτϊν γίνεται ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 2/10692/0022/10-12-2013 (ΦΕΚ 
3276/Β’/23-12-2013) περί αμοιβισ εκπαιδευτϊν ενθλίκων. 
 
Η Ραροφςα πρόςκλθςθ διατίκεται από τθ ςελίδα τθσ ΣΔΣΤΕ www.sivitanidios.edu.gr το ςφνδεςμο 
προκθρφξεισ και θ αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ http://ieksivitanidios.edu.gr ςτο 
δικτυακό τόπο υποβολισ των αιτιςεων ςυμπεριλαμβάνεται οδθγόσ με τθ διαδικαςία τθσ καταχϊρθςθσ 
τθσ αίτθςθσ. 
 

http://www.sivitanidios.edu.gr/
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Αιτιςεισ που δεν υποβάλλονται με τθν ανωτζρω θλεκτρονικι μορφι και αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά, με e-mail ι με fax, δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 
 
H υποβολι θλεκτρονικϊν αιτιςεων κα πραγματοποιείται από 11/01/2018 ϊρα 12:00 (θμερομθνία και 
ϊρα ζναρξθσ υποβολισ θλεκτρονικϊν αιτιςεων) ζωσ 18/01/2018 ϊρα 14:00 (θμερομθνία και ϊρα 
λιξθσ υποβολισ θλεκτρονικϊν αιτιςεων). 
 
Η κατάκεςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν μαηί με τθν εκτυπωμζνθ υπογεγραμμζνθ αίτθςθ, κα 
γίνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ αυτοπροςϊπωσ ςτθν ζδρα τθσ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. από 15/01/2018 ζωσ 
19/01/2018 και κατά τισ ϊρεσ 09:00 – 14:00. 
Η επιλογι των εκπαιδευτϊν κα γίνει από τον οικείο φορζα του Σιβιτανίδειου Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με το 
Νόμο 4445/2016. 
Ρλθροφορίεσ κακϊσ και υποςτιριξθ (HELP DESK) που αφοροφν ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, ςτθν 
υποβολι του φακζλου δικαιολογθτικϊν και ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, κα δίνονται ςτα τθλζφωνα: 
210-4857601, 2104857622 και 210-4857614 (09.00 - 14.00 εργάςιμεσ θμζρεσ). 
 
 
 

Η ΔΚΕΤΙΤΝΣΡΚΑ ΣΟΤ ΚΕΚ 
 
 
 

ΒΑΚΛΚΚΗ ΖΑΦΕΚΡΗ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Ρροζδρου Ε.Ε. 
2. Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ 
3. Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ 
4. Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ 
5. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Ρροςωπικοφ 
6. Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Λογιςτικοφ 
7. Ιςτοςελίδα 
8. Ρίνακασ ανακοινϊςεων 
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