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Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής της αίτησης
συμβουλευτείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος και τις οδηγίες βήμα-βήμα για τη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

1. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία εισόδου που είχα για άλλες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δεν μπορώ
να εισέλθω στο σύστημα για να κάνω την αίτηση.
Ισχύουν μόνο οι λογαριασμοί χρηστών (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που δημιουργήθηκαν κατά την
περίοδο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ.
Δεν ισχύουν οι λογαριασμοί για άλλες προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως για εκπαιδευτές ΣΔΕ ή ΚΔΒΜ.

2. Προσπαθώ να κάνω εγγραφή, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα ότι ο χρήστης υπάρχει.
Δοκιμάστε να κάνετε την εγγραφή σας με διαφορετικό όνομα χρήστη (username). Μην χρησιμοποιείτε ως username
κάποιο σύνηθες όπως maria, dimitris κτλ, αλλά συνοδεύστε το με κάποιο προσδιοριστικό πχ maria1981, dimitris2014

3. Ολοκλήρωσα την εγγραφή μου στο σύστημα αλλά έχω ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου. Τι κάνω;
Επιλέγετε τον σύνδεσμο «ΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ» και αιτείσθε είτε ανάκτηση κωδικού ή υπενθύμιση
χρήστη.
Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία καταχωρήσετε το email σας και δεν το αναγνωρίζει σημαίνει ότι δεν
έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας.
Ελέγξτε αν:
Μετά την εγγραφή σας, εμφανίστηκε το μήνυμα "αποστολή email επιβεβαίωσης";
Εάν εμφανίστηκε και το επιλέξατε τότε ελέγξτε εκτός από τα εισερχόμενα και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία
(spam).
Εάν είχατε κάνει λάθος email κατά την εγγραφή σας, τότε κάνετε εγγραφή εκ νέου με νέο email και
διαφορετικό username.
Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν ισχύει λογαριασμός χρήστης που έχετε για τις άλλες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
εκτός των ΔΙΕΚ, και εκτελείτε τη διαδικασία εγγραφής εκ νέου.

4. Στα πεδία της αίτησης συμπληρώνω ώρες και έτη ή μόρια;
Συμπληρώνετε ώρες ή έτη ανάλογα το πεδίο. Ο υπολογισμός σε μόρια γίνεται από το σύστημα. Συμβουλευτείτε και
την πρόσκληση.
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5. Το πεδίο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων:» ποια προϋπηρεσία αφορά;
Αφορά αποκλειστικά την προϋπηρεσία σε ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ και στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας αναγράφετε
τον αριθμό ωρών.

6. Έχω εργασιακή εμπειρία 4,8 έτη, αλλά το σύστημα δεν μου επιτρέπει την συμπλήρωση αυτού
του αριθμού.
Το σύστημα επιτρέπει στα πεδία αυτά την καταχώρηση μόνο ακέραιων τιμών. Μπορείτε να το στρογγυλοποιήσετε σε
5.

7. Προσπαθώ να καταχωρήσω την επιμόρφωση και το πεδίο δεν μου επιτρέπει να το
συμπληρώσω.
Στα πεδίο της φόρμας μοριοδότησης συμπληρώνετε μόνο αριθμούς.
Πχ για 30 ώρες επιμόρφωσης, συμπληρώνετε το 30. Δεν δέχεται λεκτικά πχ ΝΑΙ
Εάν έχετε βεβαιώσεις σε μήνες θα πρέπει να κάνετε την αναγωγή σε ώρες.

8. Στη φόρμα μοριοδότησης δεν μπορώ να δηλώσω τους μήνες ανεργίας μου.
Η ανεργία δεν δηλώνεται στη φόρμα μοριοδότησης, αλλά στη φόρμα ατομικών στοιχείων.

9. Τα πεδία της επιμόρφωσης αφορούν μόνο τους Εμπειροτέχνες;
Τα πεδία που αφορούν επιμόρφωση (1.3.Α., 1.3.Β. και 1.3.Γ.) αφορά όλους τους υποψηφίους (πτυχιούχους και
εμπειροτέχνες).

10. Έχω και πτυχίο δεύτερης ειδικότητας. Μπορώ να κάνω αίτηση σε δύο ειδικότητες;
Μπορείτε να κάνετε μόνο μια αίτηση σε μια εκ των δύο ειδικοτήτων σας.

11. Πού συμπληρώνω στην ηλεκτρονική αίτηση την διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ;
Όπως αναγράφει και η προκήρυξη η διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μοριοδοτείται.

12. Έχω οριστικοποιήσει την αίτησή μου και ξέχασα να συμπληρώσω την εργασιακή μου εμπειρία.
Πώς μπορώ να το διορθώσω;
Από τη στιγμή που έχετε κάνει οριστική υποβολή και έχει εμφανιστεί η επιλογή της εκτύπωσης αίτησης μπορείτε να
επιλέξετε το κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» και να προχωρήσετε σε διορθώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή της «Διαγραφής» θα είναι ενεργή μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων.
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13. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τι κάνω;
Θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας αυτοπροσώπως, όπως ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, από
04/11/2015 έως 06/11/2015 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ.
Τον φάκελο δικαιολογητικών τον υποβάλετε στο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ το οποίο ορίσατε ως ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ Υποβολής Φακέλου
στην ηλεκτρονική σας αίτηση.

14. Τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος δικαιολογητικών;
Εκτός από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αναφέρει αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να
υποβάλλετε για κάθε πεδίο που έχετε συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στην
περίπτωση που έχετε δηλώσει κάποιο στοιχείο το οποίο δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο δικαιολογητικό τότε θα
σας αφαιρεθεί η αντίστοιχη μοριοδότηση κατά τη διοικητική επαλήθευση.

15. Κατά την περίοδο κατάθεσης των δικαιολογητικών θα λείπω στο εξωτερικό. Πώς θα υποβάλλω
τον φάκελό μου;
Μπορείτε να τα καταθέσει αντί για εσάς άλλο πρόσωπο, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως απουσίας στο
εξωτερικό το οποίο θα πιστοποιείται ή σε περιπτώσεις ασθενείας του αιτούντα. Η εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο
της υπογραφής και θα υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο.

16. Έχω δηλώσει ΙΕΚ υποβολής φακέλου σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτή που διαμένω. Πώς
μπορώ να υποβάλλω τον φάκελό μου;
Μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης
Α4, στη διεύθυνση του ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ υποβολής φακέλου που συμπληρώσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης. Η ημερομηνία αποστολής θα πρέπει να είναι από 04/11/2015 έως 06/11/2015.

17. Πώς βεβαιώνω ότι είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλικών;
Θα πρέπει να υποβάλλετε βεβαίωση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Στην περίπτωση που συμμετείχατε στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015
και δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωσή σας, θα υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι συμμετείχατε
επιτυχώς στις εν λόγω εξετάσεις και έχετε λάβει τον προσωπικό σας κωδικό πιστοποίησης.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της 1ης Περιόδου 2015 αναφέρονται στην απόφαση με ΑΔΑ: 7ΧΗΜΟΡΗΛ-ΓΙΣ

Προσοχή:
Για να έχετε ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα πρέπει να
έχετε κάνει οριστική υποβολή, να έχει εμφανιστεί το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ» και να έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία υποβολής.
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