
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών για ει-
σαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μα-
θητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020.

2 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγη-
σης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 
Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 57560 (1)
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών για ει-

σαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μα-

θητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020.   

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση 

θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου 
Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).

2. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(A’ 133).

4. Το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τε-
χνιτών» (Α΄ 157).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 110).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπ’ αρ. 49718/13-07-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματι-
κών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/
2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)» (Β’ 3078).

11. Την υπ’ αρ. 53221/21-07-2021 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

12. Την υπ’ αρ. 3919/74/13-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ.

13. Την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων επιλογής μαθη-
τών για την εισαγωγή τους στις Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής μαθητών για ει-
σαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που 

είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, 
ηλικίας από δεκαπέντε (15) έως είκοσι τριών (23) ετών. 
Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. επιτυγχάνεται μετά από μορι-
οδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ εγγρά-
φονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνα-
σίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών. Ο 
αριθμός των μαθητών, που εγγράφεται κάθε χρόνο στην 
Α’ Τάξη σε κάθε ειδικότητα, καθώς και η διαδικασία των 
εγγραφών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του 
ΟΑΕΔ.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Απαραίτητα δικαιολογητικά
i. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλος 

ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών.
ii. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
β. Πρόσθετα δικαιολογητικά
Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφά τους, που να 

αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθο-
ρίζονται στο άρθρο 2.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. 

Μαθητείας του Οργανισμού περιλαμβάνει:
i. Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΕΠΑ.Σ.
ii. Την αποκλειστική προθεσμία και τον τρόπο υποβο-

λής των αιτήσεων των υποψηφίων.
iii. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
iv. Κάθε άλλη πληροφορία για τη διαδικασία εγγραφών 

και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων.

Άρθρο 2
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο βαθμός τίτλου σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, 

όσα ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους 
σε δεκαδικό.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος γονέας ή 
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 2 μόρια

Ο υποψήφιος είναι τρίτεκνος γονέας ή 
τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 1 μόριο

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταί-

ου τριμήνου, ή Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας 
της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας 
τελευταίου τριμήνου.

Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες.
Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

β) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την 
αρμόδια ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά 
την υποβολή της αίτησης.

Ο υποψήφιος είναι ορφανός από
έναν γονέα 3 μόρια

Ο υποψήφιος είναι ορφανός και από 
δύο γονείς 4 μόρια

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 

τριμήνου ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας του Δή-
μου ή Κοινότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει.

Οικονομική κατάσταση/ Χαμηλό εισόδημα 1 μόριο

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξε-
περνά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή 
της παρούσας θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολο-
γούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμε-
νο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων 
και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανερ-
γίας, ασθενείας και μητρότητας, η αποζημίωση απόλυ-
σης, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις που χορηγή-
θηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του COVID-19, δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού 
εισοδήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου 

εισοδήματος από την αρμόδια ΔΟΥ του τρέχοντος οικο-
νομικού έτους κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο υποψήφιος είναι παραπεμπόμενος 
από Ιδρύματα ή Κοινωνικές Υπηρεσίες 2 μόρια

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας για τον υποψήφιο, η 

οποία συντάσσεται από τον οικείο φορέα.
Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Με βάση τη μοριοδότηση συντάσσονται οι εξής πί-

νακες:
Ι. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με τον συ-

νολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου μαθητή κατά 
φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι έχοντες 
τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών και αν προκύψει 
πάλι ισοβαθμία, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα 
μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων.

ΙΙ. Πίνακας αποκλειομένων. Στον πίνακα αυτό καταχω-
ρούνται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
του άρθρου 1.

Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται ανά 
ΕΠΑ.Σ. τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον 
Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, 
και από δύο (2) υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς ή διοικη-
τικούς), οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της 
ΕΠΑ.Σ.
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Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η μοριοδότησή 
τους και η επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες των 
αποκλειομένων, δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν 
τον συνολικό αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο μαθητή.

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
των πινάκων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τρι-
μελής επιτροπή για την εκδίκαση των ενστάσεων όλων 
των ΕΠΑ.Σ. του Οργανισμού, η οποία αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προ-
γραμμάτων και Συμβάσεων Μαθητείας της Διεύθυνσης 
Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

β) Δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ είναι δυνατόν να 
εισάγονται κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση του προβλεπο-
μένου αριθμού εισακτέων, υποψήφιοι που υπάγονται σε 
ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 57531 (2)
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγη-

σης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προ-

σωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 

Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).   

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση 

θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου 
Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για 
την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 220),

β) των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985 «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

γ) του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28),

δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),

ε) της παρ. 4α του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 «Ανα-
διάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας» (Α΄ 272),

στ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26),

ζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

η) της παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13) και

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης»(Α΄ 168).

3) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5) Την υπ’ αρ. 49718/13-07-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγ-
γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)»
(Β΄ 3078).

6) Την υπό στοιχεία 24807/Δ1/8171/02-07-2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιο-
λόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπι-
κού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ)» (Β΄ 2703).

7) Την υπ’ αρ. 76/20-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ.

8) Την υπ’ αρ. 56543/30-07-2021 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιο-
λόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προσω-
πικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως 
ακολούθως:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (1020 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΕ.1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 10 μόρια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕ.2 Διδακτορικό δίπλωμα Τετρακόσια (400) μόρια

ΠΕ.3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους. Διακόσια (200) μόρια

ΠΕ.4 ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (όπως καθορίζεται από
το ΑΣΕΠ, για τον κλάδο ΠΕ) Διακόσια (200) μόρια

Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης, τουλάχιστον
3μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Πενήντα (50) μόρια

ΠΕ.5 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α΄ επιπέδου. (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Σαράντα (40) μόρια

ΠΕ.6 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

Καλή γνώση ξένης γλώσσας. Σαράντα (40) μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΕ.7 Αριθμός τέκνων Είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο

ΠΕ.8 Ανεργία
Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία

Τρία (3) μόρια ανά συμπληρωμένο 
μήνα ανεργίας.

μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 72 μόρια (24 συνεχόμενοι μήνες 
ανεργίας). 

72 μόρια κατ’ ανώτατο όριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1600 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΠΕ.9 Διδακτική Εμπειρία 10 μόρια/μήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (900 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΠΕ.10 Επαγγελματική Εμπειρία 0,25 μόρια/ημέρα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(520 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕ.1 Βαθμός πτυχίου ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ ίδιας ειδικότητας Βαθμός Χ 5 μόρια

ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

TE.2 Πτυχίο ΙΕΚ ίδιας ειδικότητας Εκατό (100) μόρια

ΤΕ.3 Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης τουλάχιστον
6μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Διακόσια (200) μόρια

Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης τουλάχιστον
3μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Πενήντα (50) μόρια

ΤΕ.4 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
Α΄ επιπέδου. Σαράντα (40) μόρια
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(όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ)

ΤΕ.5 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

Καλή γνώση ξένης γλώσσας Σαράντα (40) μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΤΕ.6 Αριθμός τέκνων Είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο

ΤΕ.7

Ανεργία
Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία μπορεί να λάβει ο 
υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει 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)

ΤΕ.8 Διδακτική Εμπειρία 10 μόρια/μήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(900 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΤΕ.9 Επαγγελματική Εμπειρία 0,25 μόρια/ημέρα

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(570 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕ.1 Βαθμός πτυχίου TEE A’ κύκλου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας
ν. 1566/1985, ίδιας ειδικότητας Βαθμός Χ 5 μόρια

ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ.2 Πτυχίο ΙΕΚ ίδιας ειδικότητας Εκατό (100) μόρια

ΔΕ.3 Απολυτήριο Λυκείου Πενήντα (50) μόρια

ΔΕ.4 Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης τουλάχιστον
6μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Διακόσια (200) μόρια

Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επιμόρφωσης τουλάχιστον
3μηνης διάρκειας (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Πενήντα (50) μόρια

ΔΕ.5 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α΄ επιπέδου. (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) Σαράντα (40) μόρια

ΔΕ.6 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

Καλή γνώση ξένης γλώσσας. Σαράντα (40) μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΔΕ.7 Αριθμός τέκνων Είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο

ΔΕ.8
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)

ΔΕ.9 Διδακτική Εμπειρία 10 μόρια/ μήνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(900 μόρια κατ’ ανώτατο όριο)

ΔΕ.10 Επαγγελματική Εμπειρία 0,25 μόρια/ημέρα
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Ειδικότερα:
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ ισχύουν τα 

εξής: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι.
Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πα-

νεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Η μοριοδότηση για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα 
από ένα (1) έως δέκα (10), υπολογίζεται ως το γινόμενο 
των μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασια-
σμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί τον συντελεστή 10 και με 
ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση που 
η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με 
αναγωγή στην κλίμακα αυτή. Όπου δεν υπάρχει χαρα-
κτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε βαθμό, ως βαθμός 
πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

Εάν δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου, αλλά υπάρχει 
μόνο ο χαρακτηρισμός «ΚΑΛΩΣ»,

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «ΑΡΙΣΤΑ», ως βαθμός πτυχίου κα-
ταχωρείται:

«ΚΑΛΩΣ» =5
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» = 6,50
«ΑΡΙΣΤΑ» = 8,50
Διδακτορικό δίπλωμα
Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με τε-

τρακόσια (400) μόρια. Αξιολογείται ένας (1) διδακτορικός 
τίτλος σπουδών.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον 

ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), μοριοδοτείται με διακόσια (200) μόρια.

Αξιολογείται ένας (1) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Δύναται να αξιολογηθεί ταυτόχρονα ένας (1) τίτλος 

σπουδών επιπέδου διδακτορικού και ένας (1) τίτλος 
σπουδών επιπέδου μεταπτυχιακού.

Β) Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ ισχύουν 
τα εξής: Βαθμός πτυχίου για κατηγορία ΤΕ

Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ λαμβάνονται υπό-
ψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., ή το πτυχίο 
TEE Β΄ κύκλου ή ΤΕΛ, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικό-
τητας της προκήρυξης, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. Η μοριοδότηση για πτυχία με 
βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπο-
λογίζεται ως το γινόμενο των μορίων που προκύπτουν 
από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί τον 
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.

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 δεύ-
τερο 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 πε-
νήντα (50) μόρια.

Πτυχίο Ι.Ε.Κ.
Το πτυχίο Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται με εκατό (100) μόρια, 

εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης.
Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ Εμπειροτεχνι-

τών, 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 Εμπειροτεχνι-
τών πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκ-
παίδευση.

Γ) Για τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ) ισχύουν τα εξής:

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή Α’ επιπέδου

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμε-
να: 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 υποψη-
φίους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ το προσόν αυτό δεν μοριοδο-
τείται αν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα 
ΤΕ01.13.

Γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με 

τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από 
το ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται ανά επίπεδο γλωσσομάθειας 
με ανώτατο όριο τα ογδόντα (80) μόρια.

Μοριοδοτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας ανά επί-
πεδο γλωσσομάθειας. Η γνώση περισσότερων ξένων 
γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής πε-
ρισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας 
μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, 
Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής δεν μοριο-
δοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, 
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.

Παιδαγωγική επιμόρφωση
Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη παιδαγωγική επιμόρ-

φωση (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) με ανώτατο όριο 
τα διακόσια (200) μόρια.

Αριθμός τέκνων
Μοριοδοτείται με είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο ανή-

λικο, 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 αλλοδα-
πής, ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και 
δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της 
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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.

Ανεργία
Για κάθε υποψήφιο όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, 

ο οποίος είναι άνεργος και το διάστημα της ανεργίας του 
αποδεικνύεται από τη βεβαίωση ή δελτίο ανεργίας, σε 
ισχύ, προστίθενται, στο σύνολο των μορίων του, 3 μόρια 
ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας μέχρι την ημερομη-
νία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ο συνολικός αριθ-
μός 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.

Διδακτική εμπειρία
Μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά μήνα πραγματικής 

διδακτικής προϋπηρεσίας σε δευτεροβάθμια και τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Για τον υπολογισμό των μονάδων διδακτικής προϋ-
πηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της 
πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας, που έχει πραγ-
ματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγο-
ρίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η 
υποψηφιότητα.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυ-
πολογίζεται διδακτική εμπειρία η οποία αντιστοιχεί σε 
περισσότερες ώρες, από αυτές που προβλέπονται για 
τον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτι-
κού 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.

Επαγγελματική εμπειρία
Κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με 

(0,25) μόρια για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ, TE και 
ΔΕ. Το σύνολο των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννιακόσια (900) μόρια.

Για κάθε πλήρες έτος επαγγελματικής εμπειρίας η μο-
ριοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75 μόρια.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: α) Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ 
που ο βασικός τίτλος σπουδών, με τον οποίο είναι υπο-
ψήφιοι, δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια, ισχύουν 
τα εξής: Όσοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική 
επάρκεια (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ), 
προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν 
και συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστούς αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης. Στους ίδιους πίνακες συμπεριλαμβά-
νονται και όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια 
εμπειρίας εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 
διδακτικής εμπειρίας.

β) Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ και 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 δι-
αθέτουν και συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστούς αξι-
ολογικούς πίνακες κατάταξης.

γ) Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για τους 
οποίους ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 27 
του ν. 2190/1994, όπως ερμηνεύεται από το άρθρο 6 
του ν. 3552/2007, συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστούς 
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

δ) Η προτεραιότητα που αναφέρεται στα ανωτέρω 
στοιχεία (α) και (β) ισχύει κατ’ αναλογία και για τους 
υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για τους οποίους 
ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως 
ερμηνεύεται από το άρθρο 6 του ν. 3552/2007, καθώς 
και για τους 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 συμμετέ-
χει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο, και όσων υπά-
γονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 και για το μόνιμο 
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (για τους υποψηφίους όλων των κατηγο-
ριών)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγείται 
κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μο-
νάδες στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπί-
πτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. 
Αν και σε αυτό συμπίπτουν, τότε προηγείται ο υποψήφιος 
με τους περισσότερους μήνες ανεργίας.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr. Αναλυτικές 
οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και του 
τρόπου υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών θα 
περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ανά κλάδο, 
μία και μόνο αίτηση, με την οποία θα δηλώνει είτε κάποια/
ες από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και 
από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας μιας ακόμα περιφερειακής ενό-
τητας που ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής 
και Νήσων του ΟΑΕΔ, είτε από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έως 
δύο περιφερειακών ενοτήτων, που ανήκουν στην ίδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Ο υποψήφιος στην αίτηση του, δηλώνει υποχρεωτικά 
με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας στις οποίες 
επιθυμεί να προσληφθεί.

β. Βασικός τίτλος σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την 

ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέ-
πει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο 
σπουδών πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα, η οποία 
απαιτείται να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, 
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος 
κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκ-
δοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει 
ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του 
τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχί-
ας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, 
ΙΤΕ,ΟΕΕΚ κ.λπ.).
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Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπα-
ϊκής 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.

γ. Αναγνωρισμένοι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών

Οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για 
να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν 
στους βασικούς τίτλους σπουδών των υποψηφίων ή 
μεταπτυχιακό/διδακτορικό στην εκπαίδευση. Ως τίτλοι 
αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχι-
ακά / διδακτορικά) εννοούνται:

γα) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτε-
ρικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους 
(μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.) καθώς και 
διδακτορικά διπλώματα.

γβ) πτυχία πενταετούς φοίτησης κατ’ ελάχιστον, (υπο-
χρεωτικά 10 εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώμα-
τος κατά το πρόγραμμα σπουδών), που οδηγούν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τις συνακόλουθες εκδοθείσες 
υπουργικές αποφάσεις στην απονομή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master). Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους 
τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπι-
στωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εφόσον η απόφαση 
αυτή έχει δημοσιευθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 
αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδο-
θεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να 
δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει ο υποψήφιος να 
διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα 
(ΔΟΑΤΑΠ, κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις που υπάρξει αρνητική απόφαση του 
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σχετικά με τη συ-
νάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού 
διπλώματος, με τους βασικούς τίτλους σπουδών των 
υποψηφίων ωρομισθίων ή αναπληρωτών, αφαιρούνται 
τα μόρια που έχουν προσμετρηθεί για την αξιολόγησή 
του.

δ. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών
δ.α. Τίτλος ή βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, του-

λάχιστον 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

δ.β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παι-
δαγωγική επάρκεια όπως, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, 
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικο-
νομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 
με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, 
ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος Διδακτι-
κής της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων 

και πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ (παιδαγωγικών 
τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης, τμημάτων Εκπαίδευ-
σης 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 Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι πτυχιούχοι ΠΕ86 
Πληροφορικής του τμήματος Διδακτικής και Τεχνολο-
γίας 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.

δ.γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δί-
πλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής.

δ.δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι-
κού προγράμματος σπουδών, η οποία χορηγείται από 
τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων 
του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, σύμ-
φωνα με την παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13).

δ.ε. Βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης 
της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και 
αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυ-
ρωμένοι 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.

ε. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
Η διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται για να αξιο-

λογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Β΄/θμια ή στην
Γ΄/θμια εκπαίδευση.

Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να 
έχει αποκτηθεί σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντι-
στοιχούν στο βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι 
κάποιος υποψήφιος και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση 
του τίτλου αυτού.

Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχο-
λεία βεβαιώνεται ως προς την ακρίβεια του περιεχομέ-
νου 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 χρο-
νικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή, προκει-
μένου για αναπληρωτές, κατά το εβδομαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας τους.

- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία 
πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερό-
μενο εκπαιδευτικό.
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Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή από τις 
οποίες δεν προκύπτουν σαφώς οι συνολικές ώρες δι-
δασκαλίας, δεν λαμβάνονται υπόψη.

στ. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο 

οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγ-
γελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει 
να έχει αποκτηθεί στον κλάδο και ειδικότητα που αντι-
στοιχεί ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο αιτείται 
ο υποψήφιος την πρόσληψη.

Αναλυτικά:
στ.α. Επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο δημόσιο, εκδίδονται 

από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, και αναγρά-
φουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, 
την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το 
πτυχίο, την εργασία και το συγκεκριμένο είδος απασχό-
λησης 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 φο-
ρέα ασφαλιστικής κάλυψης. Προϋπηρεσία που αποκτή-
θηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως 
και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής 
άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

στ.β. Επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα
στ.β.1. Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλω-

θούν 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.

Επιπλέον:
- Για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ), οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα 
πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργα-
σίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, 
ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1-1-2002 θα 
πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμέ-
νου e-ΕΦΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδι-
κότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για τη βεβαι-
ούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, 
θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του 
e-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 e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ) 
απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι 
εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις 
βεβαιώσεις.

στ.β.2. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να δηλώ-

σουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να δια-
θέτουν:

- 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 επαγγελμα-
τική εμπειρία.

Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγ-
γελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οι-
κονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο 
αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορί-
ζεται για κάθε οικονομικό έτος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από 
άλλα δημόσια έγγραφα, όπως φωτοαντίγραφα βιβλι-
αρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, 
εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφα-
λιστικών 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 βε-
βαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρα-
ση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού 
ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία ανα-
γνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

- Ελεύθεροι επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των ελεύθερων 

επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλά-
δος, οι υποψήφιοι/ες προσκομίζουν τα δικαιολογητικά 
της παρ. στ.β.2. της παρούσας, συνοδευόμενα από επί-
σημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαί-
ωση 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 αφορο-
λόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για 
κάθε οικονομικό έτος.

ζ. Πρόσθετα δικαιολογητικά - Προϋποθέσεις συμμε-
τοχής

ζα) 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).

ζβ) Οι άνδρες υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους ή τη 
νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

ζγ) Για τις ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητι-
κό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35797/04-04-2012 
υπουργική απόφαση όπως: ΠΕ88.04 Διατροφής, ΤΕ01 
και ΔΕ01 Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΤΕ01 και ΔΕ01 
Μαγείρων, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, 
ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, υποβάλλεται 
κατά την αίτηση.

ζδ) Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
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(i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας 
ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου το-
μέα, 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 άρ-
θρου 8 του ν. 3528/2007.

3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟ-
ΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

α. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων-
αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υπο-
βληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα 
τους συγκροτείται/ούνται με απόφαση του Διοικητή του 
Ο.Α.Ε.Δ. Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές, ανά Περιφερει-
ακή Διεύθυνση, αποτελούμενη/νες από εκπαιδευτικούς 
ή και διοικητικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση 
ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

Οι Επιτροπές αυτές:
α.α. Ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών αυτών και αποκλείουν τους μη δικαι-
ούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα 
δικαιολογητικά αυτά.

α.β. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολο-
γητικών όλων των υποψηφίων, συντάσσουν πίνακες 
αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο 
και ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, και 
κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό 
μορίων κάθε υποψηφίου.

α.γ. Συντάσσουν πίνακες αποκλειομένων από τη δια-
δικασία επιλογής υποψηφίων, στους οποίους αναγρά-
φεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα 
υποψήφιο.

α.δ. Αποφασίζουν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθί-
ων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη δι-
αδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπονται από την 
παρούσα.

α.ε. Η/Οι Επιτροπή/ές μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει/ουν 
στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς προσωρινούς πί-
νακες κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τους 
πίνακες αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανα-
κοίνωσή 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 δικαί-
ωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προ-
θεσμίας τριών εργασίμων (3) ημερών.

Κατά των προσωρινών πινάκων αξιολόγησης, δύνα-
νται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψηφίους, 
οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει:

- Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρο-
νική προθεσμία.

- Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψη-
φίου, 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.

α.στ Οι Επιτροπές αυτές ασκούν το έργο τους καθ΄ όλο 
το σχολικό έτος και σύμφωνα με τις διαμορφούμενες 
ανάγκες.

β. Με απόφαση του Διοικητή του O.A.Ε.Δ. συγκρο-
τούνται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση δευτεροβάθμιες 
τριμελείς επιτροπές, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη 
αυτών, αποτελούμενες από:

Έναν Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
Έναν εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
Έναν Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.
Οι Επιτροπές αυτές ασκούν το έργο τους καθ΄ όλο 

το σχολικό έτος και σύμφωνα με τις διαμορφούμενες 
ανάγκες:

β.α. Κρίνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις.
β.β. Ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς πίνακες 

κατάταξης ωρομισθίων και τους πίνακες αποκλειομένων, 
όπως αυτοί διαμορφώνονται.

β.γ. Συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περι-
λαμβάνονται οι επικυρωμένοι πίνακες αποκλειομένων 
και οι επικυρωμένοι πίνακες κατάταξης κατά σχολείο, 
κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύμφωνα με τη σχετική 
προκήρυξη.

Επισήμανση
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοι-

χεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτη-
ση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).

Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές θα ελέγξουν τα υποβληθέ-
ντα δικαιολογητικά ικανοποιητικού αριθμού υποψηφίων 
ανάλογα με τον αριθμό που προβλέπεται να απασχο-
ληθούν ως έκτακτοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ., όπως θα 
οριστεί στη σχετική προκήρυξη. Σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προ-
σόντα για την πρόσληψη δεν αποδεικνύονται με βάση 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ο 
υποψήφιος απορρίπτεται από τη διαδικασία. Στη συνέ-
χεια 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 δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, ελέγχονται 
τα κριτήρια κατάταξης όλων των δυνάμενων να προσλη-
φθούν, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρ-
φωση 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 περιλαμ-
βάνεται ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι 
έχουν ελεγχθεί και μοριοδοτηθεί από τις πρωτοβάθμιες 
επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό που προβλέπεται να 
απασχοληθούν ως έκτακτοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ., 
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όπως θα οριστεί στη σχετική προκήρυξη, για κάθε κλάδο 
και ειδικότητα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι περιλαμβάνο-
νται στους πίνακες με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως 
δηλώνουν στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρο-
νική).

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙ-
ΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από τις πρωτο-
βάθμιες επιτροπές, που είναι αρμόδιες για την τήρηση 
της όλης διαδικασίας.

Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης οι υποψή-
φιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση. Οι ενστάσεις 
εξετάζονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, όπως 
περιγράφεται παραπάνω.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, που θα προκύψουν 
μετά την ολοκλήρωση του έργου των δευτεροβάθμι-
ων επιτροπών, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που τους 
αποστέλλει στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονά-
δων, οι οποίοι τους αναρτούν άμεσα στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εάν προ-
κύψει ανάγκη για επιπλέον πρόσληψη ωρομίσθιου εκ-
παιδευτικού προσωπικού και έχει εξαντληθεί ο αριθμός 
των υποψηφίων που έχουν ελεγχθεί από την/τις πρωτο-
βάθμια/ες και δευτεροβάθμια/ες επιτροπή/ές, θα επα-
ναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία.

Εφόσον κατά τον έλεγχο αναδιατάσσεται ο πίνακας 
κατάταξης, οι υποψήφιοι των οποίων η κατάταξη έχει 
τροποποιηθεί ενημερώνονται, με μήνυμα μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, ώστε να ασκήσουν κατά την κρί-
ση τους αίτηση θεραπείας επί των πινάκων κατάταξης. 
Οι αιτήσεις θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 2690/1999 όπως ισχύει, εξετάζονται από τις Δευτερο-
βάθμιες Επιτροπές.

γ. Ο Διευθυντής της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας αιτεί-
ται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης την έγκριση των κενών του 
θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, 
η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης ή ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας, 
ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με 
e-mail, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και σειρά 
προτίμησης.

Σε κάθε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό μπορούν να ανατε-
θούν ανά εβδομάδα, τόσες ώρες διδασκαλίας, ώστε οι 
συνολικές ώρες διδασκαλίας που έχει αναλάβει σε όλες 
τις δομές της τυπικής εκπαίδευσης (Α΄/θμιας, Β΄/θμιας, 
Γ΄/θμιας) της χώρας να μην υπερβαίνουν τις διδακτικές 
ώρες που αντιστοιχούν στο πλήρες ωράριο του πρωτο-
διόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και προσλαμβάνονται σύμφωνα 
με τη σειρά κατάταξής τους.

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθί-

ων - αναπληρωτών 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 ηλε-
κτρονικής αίτησης, το απαιτούμενο αποδεικτικό έγγρα-
φο 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.).

- Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαι-
ολογητικά.

- Δεν έχει υποβάλλει την απαιτούμενη υπεύθυνη δή-
λωση, όπως καθορίζεται στην προκήρυξη.

β. Αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη 
διαδικασία επιλογής ωρομισθίων, αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών 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 αναπλη-
ρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης ή ασθέ-
νειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α' βαθμού.

Σε περίπτωση που η αποχώρησή του οφείλεται στην 
πρόσληψή του ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με πλήρη απασχόληση και η ανά-
θεση 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 Διεύθυνση 
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 Αρ-
χικής 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 Διευθυντής/ντρια Αρ-
χικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για 
να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Διευθυντή/
ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο ωρο-
μίσθιος υπηρετούσε.

β.γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στις ΕΠΑ.Σ. Μα-
θητείας 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 αντί-
στοιχου κλάδου της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει ανα-
λάβει στις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 
της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτι-
κές ώρες, το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο 
του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου 
κλάδου της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον απο-
κλεισμό του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος, 
τροποποιούνται και μηδενίζονται οι διδακτικές ώρες που 
έχει αναλάβει στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανι-
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σμού, 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 Διεύθυνση 
της ΕΠΑ.Σ.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης συντάσσονται ανά 

κλάδο και ειδικότητα.
β. Για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ, που ο βασικός 

τίτλος σπουδών, δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια 
συντάσσονται διακριτοί πίνακες κατάταξης με υποψη-
φίους ιδιώτες που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια και 
υποψηφίους που δεν τη διαθέτουν. Στους πρώτους πί-
νακες συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν τουλάχιστον 
τέσσερα (4) χρόνια εμπειρίας εκ των οποίων τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια διδακτικής εμπειρίας.

γ. Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ που έχουν του-
λάχιστον 8 χρόνια εμπειρίας εκ των οποίων τουλάχιστον 
τα 4 χρόνια αφορούν διδακτική εμπειρία προτάσσονται 
των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν και συμπεριλαμ-
βάνονται σε ξεχωριστό αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

δ. 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 συμμε-
τέχει 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 κα-
τάταξης των ιδιωτών, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από 
τον σχετικό πίνακα των ανωτέρω περιγραφόμενων δη-
μοσίων υπαλλήλων κ.λπ., 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 ανάλη-
ψη υπηρεσίας τους, στην ΕΠΑ.Σ., στην οποία θα επιλε-
χθούν 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.

ε. Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για 
τους οποίους ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις του ν. 2190/
1994 και του ν. 3552/2007, συντάσσονται ξεχωριστοί 
πίνακες κατ΄ αναλογία με τα ανωτέρω.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Σε περίπτωση που η πλήρωση κάποιας ειδικότητας 

απαιτεί αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθι-
ους εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην 
προκήρυξη του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, θα 
δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα 

τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και 
η επιλογή των ωρομίσθιων 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 συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
μονάδες κ.λπ., θα κρίνεται από τη Διεύθυνση Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία 
θα εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. την προκήρυξη της 
ειδικότητας για την οποία απαιτούνται αυξημένα τυπικά 
προσόντα.

Στην περίπτωση αυτή η προκήρυξη καταρτίζεται μετά 
την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑ.Σ. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟ-
ΡΕΩΝ

Για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων που 
πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων με 
τους οποίους συνεργάζεται ο Ο.Α.Ε.Δ., όπως ο Ναύσταθ-
μος Σαλαμίνας, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, 
κ.τ.λ., προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευ-
τικό προσωπικό που προτείνεται από τους φορείς των 
εγκαταστάσεων, οι οποίοι προτάσσονται και περιλαμβά-
νονται σε ξεχωριστό πίνακα κατάταξης. Οι προτεινόμενοι 
εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάξουν τα μαθήματα της 
ειδικότητας σε Α' και Β' ανάθεση εφόσον έχουν τα απαι-
τούμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας 
τυπικά προσόντα και έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, 
όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα προκήρυξη.

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημι-
ουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξα-
ντληθούν 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 προ-
σλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέ-
σεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με 
την αρχική προκήρυξη.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής και ελέγχου των 

δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών για 
τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του O.A.Ε.Δ., καθορίζονται στην 
εκάστοτε προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου 
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους ο Ο.Α.Ε.Δ., μετά 
από πρόταση της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκδίδει σχετική προκήρυξη 
για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσω-
πικού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 
και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Για την προκήρυξη των ειδικοτήτων του έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το εύ-
ρος των Α' αναθέσεων της διδακτέας ύλης, όπως αυτές 
εξειδικεύονται και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Α.Ε.Δ, ή σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης 
(κ.υ.α.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3475/2006, 
οι οποίες εκδίδονται λαμβανομένων υπόψη των σχετι-
κών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου μετά από εκδοθείσα 
προκήρυξη δεν προσέλθουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
στους οποίους μπορούν να ανατεθούν, σύμφωνα με τις 
σχετικές ρυθμίσεις, μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν 
σε Α΄ ανάθεση, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να προσλάβει 
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε Β' ανάθεση, ακολουθώ-
ντας την προβλεπόμενη στην παρούσα διαδικασία.

7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙ-
ΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

α. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απα-
σχόληση, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προ-
σλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν 
σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα 
μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται 
δεν δύναται να υπερβαίνει τις έξι (6) διδακτικές ώρες/
εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης της χώρας.

β. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μερική απα-
σχόληση, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευ-
τικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, 
σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που 
τους ανατίθεται δύναται να συνίσταται σε τόσες διδακτι-
κές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνά τις 
δέκα (10) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές 
της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν τη 
δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό ωράριο (πέραν 
του πλήρους διδακτικού ωραρίου), έως και έξι (6) ώρες 
ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυ-
πικής εκπαίδευσης της χώρας (δημόσιας και ιδιωτικής), 
με την προϋπόθεση να μην ξεπερνούν για την τυπική 
εκπαίδευση τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται για 
το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευ-
τικού του αντίστοιχου κλάδου της Β’/θμιας εκπαίδευσης 
και για τη μη τυπική εκπαίδευση τις είκοσι (20) διδακτικές 
ώρες ανά εβδομάδα.

Κάθε ωρομίσθιος ή αναπληρωτής πριν την πρόσληψή 
του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει 
εάν είναι ή δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε περίπτωση που ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκ-
παιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλ-
θει αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψή 
του στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα), οφείλει άμεσα 
να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση την αλλαγή αυτή στη 
Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας. Ανάλογη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλει και με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου 
Σπουδών.

Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρο-
μίσθιου, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας, 
σχετικά με τους εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ιδι-
ωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή 
της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου ή αναπληρωτή, 
η οποία δεν έχει δηλωθεί στη Διεύθυνση 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 υπεύ-
θυνης δήλωσης, η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις νόμιμες 
προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης 
ποινικών αδικημάτων.

Η υπό στοιχεία 24807/Δ1/8171/02-07-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και 
επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορι-
σμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγ-
γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Β΄ 2703), 
παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02035520308210016*
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