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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

                                                                                             
         Αθήνα : 02-10-2012 
         Αρ. Πρωτ.: 602/11/25284 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
Βάσει Α∆Α:Β4ΘΕ46ΨΖΣΠ-66Υ 

Ι. Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) έχουν ιδρυθεί µε το ν. 2525/97 και 
λειτουργούν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση 
«Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθµ. 
4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τµηµάτων εκτός έδρας Σ∆Ε» 
(Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008). 
ΙΙ. Τα Σ∆Ε είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της ∆ιά Βίου Μάθησης, 
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι 
οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. 
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙ∆ που εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι ο 
υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», 
«Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», 
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 6104/6-5-2009 (ΑΠ7), 6103/6-5-09 (ΑΠ8) και 6105/6-5-
09 (ΑΠ9) Πράξεις Ένταξης και τις υπ’ αριθµ. 21768/20-12-2011, 21769/20-12-2011 
και 21770/20-12-2011 Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης των Πράξεων Σ∆Ε ΑΠ 7, 8, 9, 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε την 567/28/13-09-2012 
Απόφαση του ∆.Σ. προκηρύσσει τις θέσεις εκπαιδευτών µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου στα Σ.∆.Ε., για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων της 
Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηµατικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της 
Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστηµών, της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισµικής-Αισθητικής Αγωγής.  
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Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα 
Σ∆Ε είναι έντονα συµµετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό 
έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις µορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευοµένων. 
Οι εκπαιδευτικοί στα Σ∆Ε πρέπει να βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόµενους να 
«µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν», πρέπει να συνεργάζονται µε τους συναδέλφους 
τους, να γνωρίζουν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(επεξεργασία κειµένου, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και 
τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα ώστε να επικοινωνούν µε συναδέλφους των 
ευρωπαϊκών σχολείων.  

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ∆Ε 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΣΑΠΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 1o Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο Σ∆Ε 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1ο Σ∆Ε 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, 1Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ, 1Ο Σ∆Ε 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 2Ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ), 
2Ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 1ο 
Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΟΜΟΚΟΥ), 1Ο Σ∆Ε 
ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ, ΣΥΡΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΥΛΙΣΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,  

1ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 2ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ) 

 

Αναλυτικός πίνακας µε τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τµήµατά 
τους, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του νοµού ή όµορου νοµού, 
περιγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας.  
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Ισχύουν οι αναθέσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για το Γυµνάσιο στα εξής 
γνωστικά αντικείµενα: 
 
 

Γνωστικό Αντικείµενο Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Ελληνική Γλώσσα  ΠΕ: 02  
2. Μαθηµατικά ΠΕ: 03 ΠΕ: 04 
3. Αγγλική Γλώσσα ΠΕ: 06  
4. Κοινωνική Εκπαίδευση ΠΕ: 10, ΠΕ: 13 ΠΕ: 02, ΠΕ: 09 
5. Πληροφορική ΠΕ: 19, ΠΕ: 20  
6. Φυσικές Επιστήµες ΠΕ: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05 ΠΕ: 03, 

ΠΕ:12.10 
7. Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 
ΠΕ: 04, 12.08, 14.04, 14.05,  
περιβαλλοντολόγοι και   
µηχανικοί περιβάλλοντος 

 

8. Πολιτισµική Αισθητική 
Αγωγή 

ΠΕ: 08, 16.01, 16.02, 18.41, 32 
ΤΕ: 16 

ΠΕ: 02 

 

Προϋπόθεση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι η κατοχή του αντίστοιχου για 
κάθε γνωστικό αντικείµενο τίτλου σπουδών (πτυχίου). 

Οι εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν µε βάση το σύνολο των µορίων τους σε πίνακες 
ταξινοµηµένους ανά Περιφέρεια, Σ∆Ε και γνωστικό αντικείµενο και θα επιλέγονται 
σύµφωνα µε την κατάταξή τους προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες που 
ενδεχοµένως προκύψουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην έδρα των Σ∆Ε ή στα 
τµήµατα που λειτουργούν εκτός της έδρας τους για το σχολικό έτος 2012-2013. 

Η σύµβαση των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν είναι σύµβαση µίσθωσης έργου µε 
διάρκεια έως 28/06/2013. 

Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα 
δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι: 

1. ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)  

2. Φορολογική ενηµερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 
1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασµό µε την Υ.Α. 
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό 
υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 
Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασµό µε την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). 

Η έκδοση ΑΠΥ µπορεί, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες, να 
υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωµής Επαγγελµατικής ∆απάνης 
(ΑΕ∆) του φορέα (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδηµα του λήπτη από 
άσκηση επιτηδεύµατος κατά την προηγούµενη φορολογική χρήση, που 
προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση 
µίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € 
(πέντε χιλιάδες ευρώ). Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να 
προσκοµίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σηµειώµατος. Σε 
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περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµα εκκαθαριστικό σηµείωµα για την 
προηγούµενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο της καταβολής του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε ανάδοχος συντάσσει σχετική 
υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το εισόδηµά του από παροχή 
υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες 
ευρώ) για την αµέσως προηγούµενη φορολογική χρήση. 

Τα κριτήρια επιλογής και µοριοδότησης των υποψηφίων, σύµφωνα µε την Απόφαση 
υπ’ αρ. 8494/06-09-2012 της Γενικής Γραµµατέως της Γ.Γ.∆.Β.Μ., είναι τα ακόλουθα: 

 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  44   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  23  

∆ιδακτορικό   12 

Μεταπτυχιακό   7 

∆εύτερο Πτυχίο   4 

Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, στη ∆ιά Βίου Εκπαίδευση 
λαµβάνουν το µέγιστο αριθµό µορίων. 
Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-
κατευθύνσεις µοριοδοτούνται αντίστοιχα µε 2 µόρια λιγότερο. 

   

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  21  

Στα Σ∆Ε  

(1 µόριο ανά 15 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 8) 

  8 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  

(0,5 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 7) 

  7 

Στο διδακτικό αντικείµενο (για το οποίο υποβάλλει αίτηση ο/η υποψήφιος/α) 

(0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 6) 

  6 

2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40   

Στα Σ∆Ε 

(2 µόρια ανά 100 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 20) 

  20 

Σε προγράµµατα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(1 µόριο ανά 100 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10) 

  10 

Στην τυπική εκπαίδευση  

(1 µόριο ανά 100 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10) 

  10 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  6   

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *  3  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   2 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   3 

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) **(σύµφωνα µε  3  
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την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση) 

Πιστοποίηση ΑΣΕΠ   3 

44..  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ 10+   

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 
Λογίζεται αποδεδειγµένος, µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆, χρόνος συνεχούς ανεργίας 
µεγαλύτερος των 4 µηνών. 
Μοριοδοτείται µε µία (1) µονάδα οι τέσσερις µήνες συνεχούς ανεργίας και µε 
µία (1) µονάδα ανά µήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων µηνών, µε 
ανώτατο όριο τις δέκα µονάδες. 

  10 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 100   

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Σε υποψήφιους µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται µόρια ως 
ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που θα συγκεντρώσουν ως 
εξής: 
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών                5% 
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)            10% 
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)           20% 

   

4.3. ΑµΕΑ                                                                                   10%    

 

Σηµειώσεις:  

* (1) Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους 

σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα. 

   (2) Μοριοδοτείται η γνώση µίας µόνο ξένης γλώσσας µε πιστοποίηση όπως αναγνωρίζεται 

από το ΑΣΕΠ ή από τη ∆/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

** Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους 

σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα. 

 

Οι δηµόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα επιλογής και 
προκειµένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκοµίσουν άδεια 
άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ένα 
µόνο Σ∆Ε και για ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο. Η επιλογή περισσότερων 
του ενός Σ∆Ε ή περισσότερων του ενός γνωστικών αντικειµένων αποτελεί 
λόγο αποκλεισµού από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών. 
 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή 
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).  

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
(www.inedivim.gr, στο σύνδεσµο προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr 
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Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και 
αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται.  

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 05/10/2012 έως και 
15/10/2012 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου 
φακέλου διάστασης Α4.  

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή θα υποβληθούν 
ιδιοχείρως από 05/10/2012 έως και 22/10/2012 (ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00, στη διεύθυνση:  

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 

(Κεντρική Γραµµατεία - 3ος Όροφος) 
Για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/11/25284 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
Επιλογή Εκπαιδευτών µε Σύµβαση Μίσθωσης 

Έργου  στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραµµένη εκτύπωση 
της ηλεκτρονικής αίτησης.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν µπορεί να εκτυπώσει την 
ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
καταγράφει τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό 
σύστηµα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του. 

Ο φάκελος θα εµπεριέχει νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των: 

1) Τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επιµόρφωσης και άλλων προσόντων 
(πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, µεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, τίτλο ξένης 
γλώσσας, αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ κ.λπ.), τοποθετηµένα σύµφωνα µε τη 
σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα µοριοδότησης που εκτίθεται παραπάνω. 
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και 
ισοτιµία τους.  

Για τη µοριοδότηση της επιµόρφωσης, η χρονική διάρκεια πρέπει να 
αναγράφεται αποκλειστικά σε ώρες. Αν δεν αναγράφεται καθόλου ή 
αναγράφεται µε άλλη µορφή (π.χ. περίοδος παρακολούθησης από 1/1 έως 5/1) η 
βεβαίωση δεν  προσµετράται. 

2) Αποδεικτικών – βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε Σ∆Ε, σε Προγράµµατα ∆ιά 
Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στην Τυπική Εκπαίδευση. 

Για τη µοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας: 

- πρέπει να αποδεικνύεται µε σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες 

 - εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η  

προσκόµιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα  

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη.  
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3) Αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας ή µονογονεϊκής οικογένειας και 
ΑµΕΑ.   
 
Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆, η ηµεροµηνία 
έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή 
και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 
Τα µόρια θα υπολογιστούν αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα, µε βάση την 
αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή 
(διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης µε το περιεχόµενο των φακέλων 
των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν 
τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 
υποψηφίων.  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό 
τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθµό 
πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθµία και µετά τα προαναφερθέντα, θα 
γίνεται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr 
και στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινοµηµένοι 
ανά Περιφέρεια, Σ∆Ε και γνωστικό αντικείµενο, όπου θα αναγράφονται για κάθε 
υποψήφιο τα µόρια που έλαβε α) σύµφωνα µε την αίτησή του, και β) µετά τη 
διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί 
θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα 
να υποβάλουν ενστάσεις. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσµάτων υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες.  

Πιο συγκεκριµένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκµηρίωτες 
ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων 
που προηγούνται του ενισταµένου, κ.λπ.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς, 
εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: Ίδρυµα Νεολαίας και 
∆ια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραµµατεία - 
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3ος Όροφος, για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/11/25284 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία 
∆εύτερης Ευκαιρίας, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. 

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι 
Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Ενστάσεις που 
περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως 
τελική ηµεροµηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, 
επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας 
της ως άνω ηµεροµηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται 
εκπρόθεσµες. 

 
Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/2002 
Απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν 
τους λοιπούς υποψηφίους, προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους,  
σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση 
υπέρτερου έννοµου συµφέροντος).    
 
Πληροφορίες, σχετικά µε το κείµενο και τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 213-1311684, 213-
1311508, 213-1311510 και 213-1311515. 
 
Πληροφορίες, σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη, στα τηλ. 2131311580 
και 2131311592. 
 
Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωµα υπογραφής και νέας σύµβασης µε το ίδιο/α 
πρόσωπο/α, µέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας 
του έργου (από την αρµόδια διαχειριστική Αρχή) πέραν της 30/9/2013, εάν η νέα 
σύµβαση αφορά την εκτέλεση του ίδιου έργου που συνιστά και το αντικείµενο της 
πρώτης σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 164/2004.       
 
 
                O Πρόεδρος ∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 
 

Φίλιππος Λέντζας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Σ∆Ε ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ 2012-2013 
 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
1.1. Σ∆Ε ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
1.2. Σ∆Ε ∆ΡΑΜΑΣ:  

1.2.1. ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
1.3. Σ∆Ε ΚΑΒΑΛΑΣ 
1.4. Σ∆Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

1.4.1. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 

1.5. Σ∆Ε ΞΑΝΘΗΣ  
1.5.1 ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΗΣ 

1.6. Σ∆Ε ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
1.7. Σ∆Ε ΣΑΠΩΝ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
2.1. Σ∆Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

2.1.1. ΤΜΗΜΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
2.2. 2ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡ∆ΕΛΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
2.3. Σ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
2.4. Σ∆Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 

2.4.1. ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2.4.2. ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

2.5. 1ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 
2.6. Σ∆Ε ΣΕΡΡΩΝ 

2.6.1. ΤΜΗΜΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 
2.7. 3ο Σ∆Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ) 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
3.1. Σ∆Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
3.2. Σ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

3.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
3.2.2. ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

3.3. Σ∆Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
3.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

                  3.4.      1ο Σ∆Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)   

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
4.1. Σ∆Ε ΑΡΤΑΣ 
4.2. Σ∆Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
5.1. Σ∆Ε ΒΟΛΟΥ 

5.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 
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5.2. Σ∆Ε ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
5.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 

5.3. 1ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 
5.4. 1ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
5.5. 2ο Σ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
5.6. 2ο Σ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
6.1. Σ∆Ε ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
6.2. Σ∆Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

6.2.1. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 
6.3. Σ∆Ε ΛΑΜΙΑΣ 
6.4. Σ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

6.4.1. ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΩΝ 
6.5. 1ο Σ∆Ε ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 
6.6. 1ο Σ∆Ε ΘΗΒΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ) 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
7.1. Σ∆Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 
7.2. Σ∆Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
7.3. Σ∆Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

7.3.1. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ 
7.4. Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
7.5. Σ∆Ε ΣΠΑΡΤΗΣ 

7.5.1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
8.1. Σ∆Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
8.2. Σ∆Ε ΠΑΤΡΑΣ 

8.2.1. ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 
8.3. Σ∆Ε ΠΥΡΓΟΥ 

8.3.1. ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
9.1. Σ∆Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

9.1.1. ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 

 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
10.1. Σ∆Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

10.1.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
10.2. Σ∆Ε ΣΑΜΟΥ 

10.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 
10.3. Σ∆Ε ΧΙΟΥ 

 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
11.1. Σ∆Ε ΡΟ∆ΟΥ 
11.2. Σ∆Ε ΣΥΡΟΥ 

11.2.1. ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ 
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11.2.2. ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ 
 

12.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
12.1. Σ∆Ε ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

12.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 
12.1.2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

12.2. Σ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  
12.2.1. ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ-ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ 

12.3. Σ∆Ε ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
12.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

12.4. Σ∆Ε ΧΑΝΙΩΝ 
12.4.1. ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
12.4.2. ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
13.1. Σ∆Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
13.2. Σ∆Ε ΑΧΑΡΝΩΝ 
13.3. Σ∆Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
13.4. 1ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 
13.5. Σ∆Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
13.6. Σ∆Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 

13.6.1. ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
13.7. Σ∆Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
13.8. 2ο Σ∆Ε ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ) 

 
 


