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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ιδρύματος αριθμ 187/20-11-2019, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται 

αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 

2019 – 2020, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 

2020. 

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και θα καλύψουν 

ανάγκες συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε τομείς και 

ειδικότητες των παρακάτω προγραμμάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) 

το οποίο θα διεξάγει το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 

4186/2013 Άρθρο 18 παρ 1 & Άρθρο 27 παρ 15 (ΦΕΚ 193/τ. Α/ 17-09-2013), στο Ν. 

4093/2012 Θ3 (ΦΕΚ 222/ τ. Α΄/ 12-11-2012) και στην Υ.Α. Αριθμ. Κ1/125046 (ΦΕΚ 

2678/31-07-2017).  

Τα εν λόγω προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στοχεύουν σε ενήλικες 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, εργαζόμενους που επιθυμούν να 

αναβαθμίσουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, αλλά και σε άτομα που 

ενδιαφέρονται να εξελίξουν ή και να τροποποιήσουν τους επαγγελματικούς τους 

στόχους. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  –  Τ Ο Μ Ε Ι Σ  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Σ  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 

ΩΡΩΝ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ 



 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
 

«(Workshop) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ & ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ AUGUST 

BRUGUERA)» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΩΡΩΝ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΡΙΝΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» 

 

«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ – 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1169/2011» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΩΡΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΤΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 25 ΩΡΩΝ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΠΟ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ - ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ 

– ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ – ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

1) «SPA MANAGEMENT» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΩΡΩΝ 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Marketing ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι 

απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν: 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - 

ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 

Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης, 

Γ) Επαγγελματίες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στους ανωτέρω Τομείς. 

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 

μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. 14/10-1-2018 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και τα οποία αναλύονται 

παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗ  

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ    

1. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΥΠΙΚΗ - 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
24   

1.1. 
ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(συνυπολογιζόμενα αθροιστικά) 
Δηλώνονται από τους 
υποψηφίους μόνο πτυχία, 

 18  



μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
σχετικά με το αντικείμενο της 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

1.1.α.1 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σχετικό με το 
γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 

  9 

1.1.α.2 
Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής 
(Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) 
(προσμετράται και υπολογίζεται 
όπου απαιτείται από το 
αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης ειδικότητας) 

  6 

1.1.α.3 
Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Β/θμιας 
(Τ.Ε. και Δ.Ε.) (Υπολογίζεται όπου 
προβλέπεται από το 
προσοντολόγιο στο πρόγραμμα 
σπουδών και όταν δεν υπάρχει 
σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση δεν συνυπολογίζεται 
στη μοριοδότηση του 
υποψηφίου). 

  5 

 Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος 

1.1.β Μεταπτυχιακό    6 

1.1.γ Διδακτορικό    9 

 
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται 
αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο. 
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό 
δίπλωμα. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται 
επιπροσθέτως. 

Β 
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 

με επαγγελματική εμπειρία τριών 
τουλάχιστον ετών (όποια 
βεβαίωση σπουδών σε 
αντικείμενο για τη συγκεκριμένη 
προκηρυσσόμενη θεματική, ως 
εναλλακτικό προσόν στην 
περίπτωση μη κατοχής τυπικών 
προσόντων πτυχίου, 
μεταπτυχιακού, διδακτορικού) Σε 
περίπτωση επιλογής του 
υποψηφίου να συμμετέχει στην 
Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα 
πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 
1.1.β και 1.1.γ δε μοριοδοτούνται. 

5 

1.2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 
(Δεν μοριοδοτούνται 
επιμορφώσεις διάρκειας 
μικρότερης των 25 ωρών, καθώς 
και Ημερίδες, Διημερίδες, 
Συνέδρια κ.λ.π.και επιμόρφωση 

 6  



που ήταν προαπαιτούμενη για την 
πιστοποίηση εκπαιδευτών 
Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ) 

1.3.α 
Στο διδακτικό αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 
μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο 
αριθμό μορίων 3) 

  3 

1.3.β 
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(επιμόρφωση εκτός θεμάτων 
κατάρτισης) (0,25 μόρια ανά 
25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 
3) 

  3 

2 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(το άθροισμα της μοριοδότησης 
στις επιμέρους κατηγορίες δε 
μπορεί να υπερβαίνει τα 15) 

15   

2.1. 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική με 
το αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
σε προγράμματα της 
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (ΚΔΒΜ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 
ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΕΕ, κ.λπ.) (1 
μόριο ανά 100 ώρες) 

 10  

2.2. 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της 
Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και 
ΣΔΕ) και στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σχετική με το 
αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
(1 μόριο ανά 200 ώρες) 

 10  

2.3 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σχετική με το 
αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
(1 μόριο ανά έτος) 

 5  

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10   

 
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος 
με ανώτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την 
πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη 
απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση 
καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές 
μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο). 

4 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 6   

4.1 1η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Β2)  2 1 

 1η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ1)   1,5 

 1η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ2)   2 

4.2 2η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Β2)  1 0,5 

 2Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ1)   0,75 

 2Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ2)   1 



 
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 
13, παρ. ι, του ν.3848/2010) 

4.3 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις 
Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή 
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ 
σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

 3  

 Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015) 

5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

10   

 
Προδιαγραφές συνυφασμένες με 

το αντίστοιχο επαγγελματικό 
περίγραμμα 

  2,5 

 
Καινοτομία 

  2,5 

 
Αναφορά σε Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες 
  2,5 

 
Εξειδίκευση στο αντικείμενο/ 

ανάγκες αγοράς εργασίας 
  2,5 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65 

6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες) 
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου 
της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 

6.1 ΑΝΕΡΓΙΑ 

Από 0-6 μήνες 

Από 6-12 μήνες 

Από 12-18 μήνες 

Από 18-24 μήνες 

Από 24 μήνες και πάνω 

 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

6.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 
(γονέας και τέκνα) 

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών 
(γονείς και τέκνα) 

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) 

 

10% 

10% 

10% 

10% 

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα 

πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή 

ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα 

πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε 

αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται 

σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του 

προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές 

ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., 

Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για 

εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν 



λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με 

Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης 

των υποψηφίων. 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από τον βασικό έως το 

διδακτορικό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να 

διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και της Διεύθυνσης του ΚΕΔΙΒΙΜ2 

ΣΔΣΤΕ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το 

Ν.4250/2014. 

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επαγγελματική εργασία οποιασδήποτε 

μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως διδακτική εμπειρία. 

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 

μεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας από τα 

οικεία όργανα.  

Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται βεβαίωση 

του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 

στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 

στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι εκτέλεσε 

συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. 

Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο βεβαίωση του 

αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που 

παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία 

έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

Μοριοδοτούνται οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, οι γονείς και τα τέκνα 

πολυτέκνων οικογενειών και οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 1. Πολυτεκνία (γονείς και τέκνα) Πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των 

οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από 

την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 

4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014). 2. Τριτεκνία (γονείς και τέκνα) Πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των 

οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης 

έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων). 3. Μονογενεϊκή οικογένεια (γονείς και τέκνα) Γονέας 

μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα 



ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. 

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε 

τον ένα µόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο 

στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 

από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 29 παρ. 

6 ν.3838/2010). Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος προσκομίζει τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΑμΕΑ Απόφαση αρμοδίου οργάνου με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό 

αναπηρίας τους. 

Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από α) πλήρες βιογραφικό 

σημείωμα, β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, γ) υποβολή εντύπου πρότασης. 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην 

οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, 

καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης του ΚΕΔΙΒΙΜ2. 

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για 

πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 03.12.2019 μέχρι και 

09.12.2019 σχετική έντυπη αίτηση - πρόταση καθώς και όλα τα αποδεικτικά των 

προσόντων τους, δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ. Το 

Τμήμα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρα 09:30 - 13:30. 

Γνωστοποιείται και διευκρινίζεται ότι: α) εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος 

κατά νόμο αριθμός καταρτιζομένων δεν θα είναι κατ΄ αρχήν δυνατή η λειτουργία του 

τμήματος. Σε κάθε περίπτωση προς τούτο θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και β) οι ίδιοι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν και να λάβουν γνώση 

των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις προσλήψεις στον πίνακα ανακοινώσεων του 

ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ. 

Δεν γίνεται ειδική γνωστοποίηση σε κάθε υποψήφιο. 

 
 

Η Διευθύντρια του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ 

Παναγιώτα Ευστ Βασιλείου 
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Προϊσταμένη Προσωπικού 

Προϊστάμενος Λογιστικού 
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