
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ 

 

Εντός του φακέλου  θα πρέπει να υπάρχει συνοπτικός πίνακας περιεχομένων και τα 

δικαιολογητικά στα περιεχόμενα να είναι αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση της 

προκήρυξης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α. 1.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

4. Τίτλοι σπουδών (για τίτλους σπουδών αλλοδαπής θα πρέπει να υπάρχει 

συνοδευτική αναγνώριση από αρμόδια αρχή) συναφή με το αντικείμενο των 

προκηρυσσόμενων θέσεων. 

5. Βεβαίωση πιστοποιημένου εκπαιδευτή ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ ή ΕΚΕΠΙΣ) ή 

εκτύπωση επιτυχούς εξέτασης στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών 

ενηλίκων 

 

Α. 2.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ : 

Βεβαιώσεις επιμορφώσεων 

Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης σε συνέδρια και ημερίδες. Στα 

δικαιολογητικά επιμόρφωσης, θα προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της 

επιμόρφωσης, ο επιμορφωτικός φορές (δημόσιος ή ιδιωτικός), το χρονικό διάστημα 

και οι διάρκεια σε ώρες (τουλάχιστον 25). 

Ώρες που δεν αναγράφονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχτούν με την 

προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. 

Επιπλέον: 

1.Επιμορφώσεις μη σχετικές με το διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 

θέσεων δεν θα γίνονται δεκτές.(1.3.α) 

2.Επιμορφώσεις σχετικά με τον θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται π.χ. στο θεσμικό πλαίσιο της 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, την σύνδεση κατάρτισης και 

απασχόλησης, τον θεσμό της μαθητείας και πρακτικής άσκησης, την επαγγελματική 

κατάρτιση στην Ευρώπη και δεν αφορούν για την προσωπική επαγγελματική 

κατάρτιση του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση εκπαιδευτικού πληροφορικής σε 

γλώσσα προγραμματισμού.(1.3.β). 

3. Ως επιμορφώσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν λογίζονται εκπαιδευτικές 

ενότητες τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π, Συμβουλευτική, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία), 

που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, απόκτηση πτυχίου, πιστοποιητικού ή 

μεταπτυχιακού τίτλου.(1.3.γ). 

 



2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας σε ΙΕΚ – ΣΕΚ, όπου θα πρέπει να 

αναγράφονται οι ώρες διδασκαλίας. (2.1)  

2. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση (εδώ 

συμπεριλαμβάνονται και τα ΣΔΕ και οι ΕΠΑΣ). Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να 

δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση σε έτη. 

Για το μη μόνιμο προσωπικό, οι αναγραφόμενες ώρες στις σχετικές βεβαιώσεις, θα 

πρέπει να ανάγονται σε έτη σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2844 τ.Β΄/23-10-2012. (2.2) 

(Στην Τριτοβάθμια απαιτούνται 210 ώρες/έτος, στην Β/θμια 650 ώρες/έτος και στην 

Α/θμια 750 ώρες/έτος)  

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης θα πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. (2.2.β, 2.2.γ.) 

   3. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας σε άλλα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης 

εκτός ΙΕΚ, λογίζονται βεβαιώσεις από ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΚΕΚ, ΝΕΛΕ , ΕΚΔΑ 

κ.λ.π. (2.3). 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, σχετικές με το αντικείμενο των 

προκηρυσσόμενων θέσεων και σύμφωνα με την προκήρυξη. 

1.Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας 

τους, όπου θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης. Δεν 

συνυπολογίζεται ως εργασιακή εμπειρία η εργασία του εκπαιδευτικού στην 

τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση , καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική 

εμπειρία. 

2.Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να προσκομίσουν  βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα  από την 

οποία θα προκύπτει η  διάρκεια της ασφάλισης και ο κωδ. του ενσήμου  

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

Εκτός από επικυρωμένους τίτλους γλωσσομάθειας θα γίνονται δεκτά και απλά 

αντίγραφα, αρκεί ο αιτών να φέρει μαζί του το πρωτότυπο. Η ισχύς του αποδεικτικού 

καθώς και το επίπεδο γνώσης τις γλώσσας ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις 

του ΑΣΕΠ (4.1, 4.2). 

2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 

Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού ΗΥ. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ (4.3) 

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1.Αποδεικτικό ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ (ημερομηνία έκδοσης 

21/10/2015 – 4/11/2015) . Δεν θα γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά κάρτες ανεργίας. 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα κατατίθεται από αυτούς που έχουν 

δηλώσει γονείς τρίτεκνων οικογενειών, πολύτεκνους ή μονογονεϊκή οικογένεια. 

 


