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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας. 

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 2052/41/03.09.2013 
 

 
Το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ αποφασίζει την έγκριση της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη 
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, ως εξής: 
                                    

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Ο  Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  ∆υναμικού   (Ο.Α.Ε.∆.)   

προκειμένου  να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας σε ωρομίσθιο 
εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2013 – 2014, καλεί όσους ενδιαφέρονται, 
επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια του Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής (απόφ. ∆Σ  ΟΑΕ∆  με αριθμ. 
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4871/48/14-12-2010 Α∆Α  4ΙΦΧ4691Ω2-Ο6) ΑΡΘΡΟ 11 -Προσωπικό Σχολής και 
Αρμοδιότητες,  και τις ανάγκες τις σχολής, να υποβάλουν αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται κατωτέρω 

 
 

Α. ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
Α. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό:  

 ∆Ε Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη   
γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική. 

 ∆Ε Εμπειροτεχνίτες Αγιογραφίας με εμπειρία στην αγιογράφηση Ιερών Ναών   
εικόνων και τέμπλων. 

 ∆Ε Εμπειροτεχνίτες ∆ερματοτεχνίας με εμπειρία και εξειδίκευση στην                
            κατασκευή τσαντών, βαλιτσών και ψευδοκοσμημάτων. 

 ∆Ε Εμπειροτεχνίτες Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας με εξειδίκευση στην   
             κατασκευή επίπλων κουζίνας. 

 ∆Ε ∆ομικών Έργων με εξειδίκευση στο τεχνικό, ελεύθερο και διακοσμητικό 
σχέδιο και στη σχεδίαση μέσω Η/Υ. 

 ∆Ε Απόφοιτος ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής. 
 ΤΕ Λογιστών. 
 ΠΕ02 Φιλολόγων. 
 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας. 
 ΠΕ10 Κοινωνιολόγων 
 ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική  

(μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική) . 
 ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. 
 ΠΕ09 Οικονομολόγων. 
 ΠΕ13 Νομικών/Πολιτικών Επιστημών. 
 ΠΕ Λογιστών 
 ΠΕ 12.01 Πολιτικών Μηχανικών 

 
Β. Ωρομίσθιο ειδικό επιστημονικό προσωπικό : 

 ∆Ε ∆ιερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας. 
 ∆Ε Νοσηλευτικής με εμπειρία σε δημόσια νοσοκομεία. 
 ΤΕ Νοσηλευτικής. 
 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Γ. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με εκατό (100) τουλάχιστον διδακτικές ώρες 
σε άτομα με προβλήματα όρασης: 

 ∆Ε Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη 
γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική . 

 ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. 
 ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική  

(μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική.) 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη), η οποία χορηγείται από τη γραμματεία της Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας. Στην αίτηση και 
στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο 
υποψήφιος ενδιαφέρεται καθώς και τη Σχολή/τμήματα προτίμησής του, όπως αυτή 
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αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία 
ειδικότητα θα υποβάλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για 
κάθε ειδικότητα. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίου 
εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν να λαμβάνουν τα 
έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών καθώς επίσης και την αναλυτική 
προκήρυξη, από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, Γαλάτσι, 210 2110878). 
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή. 
 
2. ∆ήλωση  αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος (έντυπη), η οποία χορηγείται από 
τη γραμματεία της Σχολής. 
 
3. Βασικός τίτλος σπουδών. Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την 
ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς 
στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η 
ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, η 
ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής 
του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν 
αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών 
πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική 
κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι 
χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια 
εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε 
νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αντί του  αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί 
να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο  οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται 
όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει 
εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να 
υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη 
μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου 
σπουδών από αρμόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ). 
 
4. Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών που συνάδουν στην ειδικότητα 
του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν. Ως  τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών 
σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον
  ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και 
διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από 
αρμόδια όργανα ισοτιμιών  και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση  στην 
Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών. Η παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια πιστοποιείται: 
α. Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής 
Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων 
Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) 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.). 
β. Με την κατοχή δεύτερου πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. (κλάδοι 
ΠΕ1,ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15,ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, 
ΠΕ34,ΠΕ40,ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της 
τεχνολογίαςκαι των ψηφιακών συστημάτων). 
γ. Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής. 
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δ. Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, 
τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από 
ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους 
τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις 
θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια. 
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από 
αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα 
του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην 
ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
 
6.Βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, εφ΄ όσον υπάρχουν.  
Προϋπηρεσία σε ΑΜΕΑ γίνεται δεκτή από 200 ώρες και πάνω αλλιώς λογίζεται σαν 
απλή διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία. 
Σύμφωνα με  τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης η διδακτική εμπειρία που  
απαιτείται  σε  ΑΜΕΑ  αλλά  και  σε  άτομα  με  προβλήματα όρασης  της παρούσας  
προκήρυξης,  πρέπει  να  έχει  αποκτηθεί  σε  δημόσιο  ή  ιδιωτικό φορέα 
αναγνωρισμένο για τις υπηρεσίες του σε ΑΜΕΑ. 
 

Γενικότερα η διδακτική εμπειρία θα αξιολογηθεί εφόσον είναι συναφής προς το 
αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και  έχει  αποκτηθεί σε  τυπική 
εκπαίδευση, σε ∆ημόσια ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του  
εξωτερικού  ή   σε  ∆ημόσια Ι.Ε.Κ.   στην  ειδικότητα  του  βασικού  πτυχίου  και 
απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. 
Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από 
φορείς του ∆ημόσιου  ή ευρύτερου ∆ημόσιου  τομέα και βεβαιώνεται από τους 
αντίστοιχους φορείς. 
 

Η ∆ιδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει 
απαραίτητα να  βεβαιώνεται  για  την  ακρίβεια  του  περιεχομένου  της  από 
∆ημόσια εκπαιδευτική αρχή. Η ∆ιδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει 
απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια 
Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η 
Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους και να συνοδεύονται 
από αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής 
εμπειρίας. Όσοι  υποψήφιοι  επιθυμούν  να  διδάξουν  περισσότερα  από  ένα  
γνωστικά αντικείμενα, θα πρέπει να το αναφέρουν ρητά στην αίτησή τους, στα 
πεδία Κλάδος-Ειδικότητα. 

Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και να είναι 
συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας . 
 
  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 
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πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης 
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 εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα 
ασφαλιστικής κάλυψης. 
Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και 
από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν    
 λαμβάνεται υπόψη. 
 
Β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα 
-Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για: 
 
β1) Μισθωτούς,  
 

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες 
και να αναγράφουν με σαφήνεια 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. Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται αποδεκτές και 
λαμβάνονται υπόψη εφόσον: 
α) αφορούν σε προϋπηρεσία που αποκτήθηκε έως 11-02-2004 και είναι θεωρημένες 
από την αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας, ή συνοδεύεται από βεβαίωση του 
αντίστοιχου αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, ως προς την ειδικότητα και το χρονικό 
διάστημα. 
β) αφορούν σε προϋπηρεσία μετά την 1-1-2002 και συνοδεύονται από Λογαριασμό 
Ασφαλισμένου ΙΚΑ, ή από βεβαίωση του αντίστοιχου αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, 
στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση 
που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να 
κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την 
πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των 
ενσήμων εργασίας. 
 
β2) Ελεύθερους Επαγγελματίες  
 
1.Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. 
2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή των εντύπων Ε1, και 
υποχρεωτικά των εντύπων 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 θα δηλώνεται ότι τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς 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 προσώπου για το αντίστοιχο έτος. 
4) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω 
βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων 
ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, 
αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. 
β3) Για την πιστοποίηση εμπειρίας εκπαιδευτικών που είναι ιδιοκτήτες 
φροντιστηρίων, βεβαιώνεται  η  εκπαιδευτική εμπειρία  με  την  προσκόμιση  του  
βιβλιαρίου ενσήμων.  
β4) Ειδικά στις βεβαιώσεις άσκησης δικηγορίας η επαγγελματική εμπειρία 
βεβαιώνεται μόνον από τον αντίστοιχο ∆ικηγορικό Σύλλογο. Στις  βεβαιώσεις αυτές 
θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο 
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ασκουμένων του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου και η ημερομηνία διορισμού  ως  
δικηγόρου.  Το  χρονικό  διάστημα  πρακτικής  άσκησης  των δικηγόρων 
αξιολογείται ως επαγγελματική εμπειρία το πολύ μέχρι δύο (2) ετών. 
Γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος 
Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος 
υποβάλλει: δήλωση εργοδότη, (παράγραφος β1 του παρόντος Κεφαλαίου) 
συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών ή δικηγόρου. 
7. Βεβαίωση πιστοποίησης ή  ένταξης στο  μητρώο εκπαιδευτών/τριών του  
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, εάν υπάρχει. 
8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή. 
9.  Κάρτα ανεργίας 
10. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν.  1599/86 ότι  δεν είναι πολιτικός-διοικητικός 
υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.∆.∆. ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 
και των σωμάτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι δημόσιος 
υπάλληλος και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
11.  Στην  ίδια  υπεύθυνη  δήλωση  θα  αναφέρεται ότι  ο  υποψήφιος δεν  έχει 
καταδικασθεί ή  δεν  είναι  υπόδικος για  τα  αναφερόμενα στο  άρθρο 8  του 
Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα. 
12. Εάν ο υποψήφιος είναι  αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού 
σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των 
διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 
13. ∆ικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι: 
Αντίτυπο φορολογικής δήλωσης  ή εκκαθαριστικού εφορίας ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο 
φορολογικό έτος φορολογική  δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης 
υποχρέωσης θεωρημένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. 

-Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή σύζυγο 
με αναπηρία  από 67% και άνω βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής του ιδρύματος 
του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθμός 
αναπηρίας. 

-Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς μονογονεϊκών 
οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο 
∆ήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα 
του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου. 

-Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο ∆ήμο ή Κοινότητα.  

Ως υποψήφιοι που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια θεωρούνται : α) οι έχοντες 
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας κατά την έννοια 
του Ν.2643/98 αναλογικά εφαρμοζόμενη, β) τα άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον η 
κατάσταση της υγείας τους είναι συμβατή με την παροχή υπηρεσιών  κατάρτισης  
του συγκεκριμένου προγράμματος, γ) οι έχοντες τέκνο ή σύζυγο με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω, δ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και ε) οι κάτοχοι 
πιστοποιητικών απορίας καθώς και όσοι έχουν φορολογητέο εισόδημα κατώτερο 
από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο που ισχύει για τους μισθωτούς αποδεικνυόμενο 
από εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ∆.Ο.Υ. ή από υπεύθυνη δήλωση λόγω 
μη ύπαρξης υποχρέωσης, επικυρωμένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ ή αντίστοιχα 
οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του διπλασίου του ατομικού αφορολόγητου 
εισοδήματος. Ως  εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσας νοείται το 
φορολογητέο πραγματικό (όχι τεκμαρτό) εισόδημα 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων 
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εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν να λαμβάνουν τα 
έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών, καθώς επίσης και την αναλυτική 
προκήρυξη, από τη Σχολή  Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19 ΓΑΛΑΤΣΙ, τηλ 2102110878, 2102023687) ή 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr . Οι αιτήσεις και τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής, από την ∆ευτέρα 
09/09/2013 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, την  ∆ευτέρα 
16/09/2013 ώρες 8.30 π.μ.-13.00 μ.μ. 

Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής,  πλην της περιπτώσεως ανωτέρας βίας. Στην 
ανωτέρω  περίπτωση  πρέπει  να  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 
1599/86 όπου να αναλύεται  ο λόγος της ανωτέρας βίας  και να αναλαμβάνει ο 
υποψήφιος την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών αμέσως μόλις 
εκλείψει ο  συγκεκριμένος λόγος. 
2. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται παραλαμβάνονται από το 
προσωπικό της Σχολής. 
3. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του 
υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και 
αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του 
φύλλου της αίτησης. 
4. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών. 
 
∆.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής υποψήφιος, ο οποίος: 
-∆εν  έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προκήρυξη ειδικοτήτων. 
- Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
-Έχει αξιολογηθεί από το ∆ιευθυντή της Σχολής ως ακατάλληλος λόγω απρεπούς 
συμπεριφοράς και παιδαγωγικής ανεπάρκειας, με βάση στοιχεία για τα οποία ο 
∆ιευθυντής έχει συντάξει έκθεση και την έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια ∆ιεύθυνση 
της ∆ιοίκησης 
 
Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Για όλες τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες προηγούνται οι  πιστοποιημένοι από  το  
ΕΚΕΠΙΣ  εκπαιδευτές-ειδικό επιστημονικό προσωπικό  (σύμφωνα με την απόφαση 
με αρ. 113613/2006 ΦΕΚ Β’ 1700/21-11-2006) και  με εμπειρία  σε  ΑΜΕΑ  /ή  σε  
άτομα  με προβλήματα όρασης. 

2. Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εκπαιδευτές- 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό και με εμπειρία σε ΑΜΕΑ, θα ακολουθήσει επιλογή 
εκπαιδευτών που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ και με 
εμπειρία σε ΑΜΕΑ/ ή σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

3. Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εκπαιδευτές αλλά με εμπειρία σε 
ΑΜΕΑ /ή σε άτομα με προβλήματα όρασης, θα ακολουθήσει επιλογή εκπαιδευτών 
χωρίς τα ανωτέρω κριτήρια (παρ.1&2) 
 

4. Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν υποψήφιοι με τα ανωτέρω κριτήρια θα 
ακολουθήσει επιλογή εκπαιδευτών-ειδικού επιστημονικού προσωπικού που είναι 
πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ ή αν δεν υπάρχουν θα επιλεγούν εκπαιδευτές- ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ. 

5. Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων του 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εκπαιδευτές αλλά και ούτε με 
εμπειρία σε ΑΜΕΑ /ή σε άτομα με προβλήματα όρασης, θα ακολουθήσει επιλογή 
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εκπαιδευτών χωρίς τα ανωτέρω κριτήρια. 
 
Σε αυτή την περίπτωση  
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ανάλογα με : 
-∆ιδακτική εμπειρία 
-Επαγγελματική εμπειρία 
-Παιδαγωγικό τίτλο 
-Μεταπτυχιακούς τίτλους 
- Κάρτα ανεργίας 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη και τα εξής : 
-Ο βαθμός πτυχίου 
-Τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 1, εδ.Γ παρ.8, της Υ.Α. 191479 (ΦΕΚ 
1550/ΤΒ/15-10-2004) του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας με την σειρά που αναφέρονται. 
-Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία  και 
προστίθενται επιπλέον μόρια, εφ’ όσον υπάρχουν τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών 
(μέχρι ένας(1) τίτλος). 

 -Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  προηγείται  ο/η  υποψήφιος/α  με  αναπηρία εφόσον 
η κατάσταση της υγείας του είναι συμβατή με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του 
συγκεκριμένου προγράμματος 
-Σε  περίπτωση  εκ  νέου  ισοβαθμίας,  προηγείται  ο  υποψήφιος  με  το 
μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας εφαρμόζονται τα 
κοινωνικά κριτήρια της παρ. 8 του άρθρου 1Γ της Υ.Α. 191479/ΦΕΚ Β΄1550/15-10-
2004, με τη σειρά που αναφέρονται. 

      -Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση κάποιας  
ειδικότητας  απαιτούνται  αυξημένα  τυπικά  προσόντα  για  τους υποψηφίους, αυτά 
θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη 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 η 
επιλογή των υποψηφίων. 

 
1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας με βάση τα αναγραφόμενα στην παρ.5,  
αρθρ.1Γ,  της  Υ.Α.  191479  (ΦΕΚ  1550/ΤΒ/15-10-2004) του  Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αξιολογείται ως εξής: Κάθε ώρα 
διδακτικής εμπειρίας βαθμολογείται με ένα (1) μόριο για το διάστημα των τελευταίων 
δεκαπέντε (15) ετών από την τελευταία μέρα ισχύος της προκήρυξης. 
 
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Κάθε ημερομίσθιο επαγγελματικής εμπειρίας με βάση τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 6  του άρθρ.1Γ, της Υ.Α.  191479 (ΦΕΚ 1550/ΤΒ/15-10-2004) του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  αξιολογείται με δύο (2) μόρια 
και έως 6.000 μόρια, ως εξής : 
Αρ. ημερομισθίων Χ 2 ή 
Μήνες Χ 25 Χ 2 ή 
Έτη Χ 300 Χ 2 . 
 
 
3. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών μοριοδοτούνται με 600  
μόρια. 
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4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Στους υποψηφίους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, προσμετρούνται για 
μεταπτυχιακό (επιπέδου Master ή άλλου ισοτίμου) 600 μόρια ή για διδακτορικό 1200 
μόρια. Αξιολογείται μέχρι ένας(1) τίτλος. 
5. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Οι υποψήφιοι με κάρτα ανεργίας μοριοδοτούνται με 600 μόρια. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, από τις ανωτέρω διαδικασίες λαμβάνονται υπόψη και τα 
εξής : 
 
6. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 
Ο  βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη εφ’  όσον οι  υποψήφιοι ισοβαθμούν στους 
πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, εφ’ όσον 
αναγράφεται. Υποψήφιοι των οποίων ο βαθμός δεν αναγράφεται αλλά  υπάρχει  
μόνο  ο  χαρακτηρισμός  ΚΑΛΩΣ,  Λ.  ΚΑΛΩΣ,  και  ΑΡΙΣΤΑ, θεωρείται ο βαθμός 
πτυχίου ως εξής : 
 
ΚΑΛΩΣ      = 5 
Λ. ΚΑΛΩΣ  = 6,5 
ΑΡΙΣΤΑ      = 8,5 
 
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας κατά τον υπολογισμό των παραπάνω κριτηρίων θα 
προηγείται ο/η υποψήφιος/ια με αναπηρία εφόσον η κατάσταση της υγείας του είναι 
συμβατή με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του συγκεκριμένου προγράμματος. 
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα υπόλοιπα κοινωνικά  κριτήρια  της  
παρ.  8  του  άρθρου  1Γ  της  Υ.Α.  191479(  ΦΕΚ 1550/ΤΒ/15-10-2004) του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τη σειρά που αναφέρονται. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Α. Με απόφαση του ∆ιοικητή του Οργανισμού, για την αξιολόγηση των υποψηφίων 
με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους, 
συγκροτείται πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον/την 
∆ιευθυντή/τρια  της Σχολής, ως Πρόεδρο και δύο(2) εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς 
υπαλλήλους του Οργανισμού. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω 
μελών, με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, ορίζονται οι αντικαταστάτες τους. 
 
Η Επιτροπή αυτή: 
1.  Ελέγχει την  εγκυρότητα και  πληρότητα των  δικαιολογητικών αυτών και 
αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα 
δικαιολογητικά αυτά. 
2. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη 
και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με  τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση. 
3. Συντάσσει μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων Πίνακα 
Αξιολόγησης Υποψηφίων κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη  σχετική προκήρυξη και 
κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου. 
4. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής  υποψηφίων 
στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για   κάθε ένα 
υποψήφιο. 
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
υποψηφίων και αφορά στο κριτήριο και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν 
προβλέπεται από την  παρούσα απόφαση. 
Ο/η ∆ιευθυντής/τρια της Σχολής, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του 
έργου της Επιτροπής, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας 
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αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και 
ανακοίνωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης των υποψηφίων κατά των 
Πινάκων εντός προθεσμίας τριών(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησής τους. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση της ανωτέρω ανακοίνωσης με δική 
τους ευθύνη. Ατομικές ειδοποιήσεις γραπτές ή προφορικές ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο δεν θα γίνουν. 
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος 
στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει: 
1)   Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία. 
2) Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την 
οποία ήταν υποψήφιοι και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται  
αναλυτικά.  Κανένα  νέο  δικαιολογητικό δεν  υποβάλλεται  με  την ένσταση. 
Β. Οι ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθμια τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται
 με  απόφαση του  ∆ιοικητή  του  ΟΑΕ∆  ,  αποτελούμενη από τον/την   
Περιφερειακό/ή ∆ιευθυντή/τρια Αττικής και Νήσων, ως Πρόεδρο και δύο (2) 
υπαλλήλους της ∆ιοίκησης  ή/και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, ως μέλη. 
Η Επιτροπή αυτή: 
1. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την 
Πρωτοβάθμια Επιτροπή. 
2. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις. 
3. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφίων και τον   
Πίνακα Αποκλειομένων,  όπως   αυτοί διαμορφώνονται  μετά   την 
επανεξέταση των ανωτέρω. 
 
Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι ενδέχεται να μην γίνει πρόσληψη 
από όλους τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλλαν 
δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες. 

Από τους πίνακες που θα συνταχθούν κατά κλάδο και ειδικότητα, θα γίνουν 
οι προσλήψεις του απαραίτητου ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού με σειρά 
προτεραιότητας, βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες της 
Σχολής με την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. 
 Στα πλαίσια της διαφάνειας των ενεργειών και προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν  τα  προβλήματα  ενδεχόμενης  αδυναμίας  επικοινωνίας  με τους 
επιλεγέντες κατά σειρά προτεραιότητας υποψηφίους, σύμφωνα με τις ανάγκες των 
Προγραμμάτων Κατάρτισης ή ενδεχόμενης προφορικής άρνησης τους να 
συμμετάσχουν σ΄ αυτά, κρίνεται απαραίτητη η αποστολή Fax, e-mail, ή συστημένης 
επιστολής σε αυτούς ως αποδεικτικών στοιχείων της ανωτέρω ενέργειας. 
          Η παρούσα Προκήρυξη, όπου ορίζεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και 
ο  τρόπος  αξιολόγησης  και  επιλογής,  θα  είναι  αναρτημένη στον  πίνακα 
Ανακοινώσεων της Σχολής, από τη Γραμματεία της οποίας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες. 
 
∆.  ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο/η ∆ιευθυντής/τρια της Σχολής αιτείται με τηλεομοιοτυπία προς την 
Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων 
κατά κλάδο και ειδικότητα. 

Η έγκριση πρόσληψης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες Αθήνας πραγματοποιείται με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μετά την έγκριση, ο/η ∆ιευθυντής/τρια της Σχολής ειδοποιεί τους 
υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι 
έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 
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           Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες 
εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι 
υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕ∆ να 
προσλαμβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατευθείαν  
πρόσληψη  και  οι προσλαμβανόμενοι  πρέπει  να  έχουν  τα προσόντα των 
θέσεων που θα καλύψουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την παρούσα 
προκήρυξη. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται  στην παρούσα 
προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού 
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, ρυθμίζεται με απόφαση του ∆ιοικητή του 
ΟΑΕ∆. 

Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 1.600.000 ευρώ. Για τη 
συγκεκριμένη δαπάνη έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού έτους 2013, στους ΚΑΕ 0274, 0551 και 0552. 

Η τελική έγκριση πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην 
έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, που αναμένεται από το Υπουργείο 
Εργασίας Ασφάλισης και Πρόνοιας και τα συναρμόδια Υπουργεία. 

  
 

 

      

    ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 
     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   
     ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΧΑΛΟΥ  
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