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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΘΜΘΣΡΑ» 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ & ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

 
Ακινα, 04 .06.2019 

Αρ. Πρωτ.: 25680 
 

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΣΚ 11145, Κ. Πατιςια, Ακινα   

Πλθροφορίεσ: Μιχαλοποφλου Κατερίνα, Κατςίκθ Βαςιλικι   

Σθλζφωνο:  210- 8392047, 2041   

Fax: 210- 8250246   

E-mail: elgo.dimitra@gmail.com, vkatsiki@elgo.gr  

 

  

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΘ ΠΡΟ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ ΜΙΘΩΘ ΕΡΓΟΤ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (1θ τροποποίθςθ) 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ), εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το 

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των 

Πράξεων με τίτλο: 

Α. «Δράςεισ Κατάρτιςθσ και Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων για νζουσ γεωργοφσ και μικρζσ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ» του ΠΑΑ 2014-2020, για τουσ δικαιοφχουσ τθσ 1θσ Προκιρυξθσ του Υπομζτρου 6.1 

«Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν» του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) τθσ Ελλάδασ 2014 – 2020, 

ζτουσ 2016 και για τισ Περιφζρειεσ Πελοποννιςου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικισ Μακεδονίασ», ςτο Μζτρο 

01 «Δράςεισ μετάδοςθσ Γνϊςεων και Ενθμζρωςθσ» του ΠΑΑ 2014-2020» , και 

Β. «Δράςεισ Κατάρτιςθσ και Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων για νζουσ γεωργοφσ και μικρζσ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ» του ΠΑΑ 2014-2020, για τουσ δικαιοφχουσ τθσ 1θσ Προκιρυξθσ του Υπομζτρου 6.1 

«Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν» του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) τθσ Ελλάδασ 2014 – 2020, 

ζτουσ 2016 και για τισ Περιφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ, Ηπείρου, 

Θεςςαλίασ, Ιονίων Νιςων, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κριτθσ, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάσ Ελλάδασ και για τουσ 

δικαιοφχουσ τθσ 2θσ Προκιρυξθσ του Υπομζτρου 6.1 «Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν» του Προγράμματοσ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) τθσ Ελλάδασ 2014 – 2020, ζτουσ 2018 και για τισ Περιφζρειεσ Αττικισ, 

Ηπείρου, Ιονίων Νιςων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάσ Ελλάδασ», ςτο Μζτρο 01 «Δράςεισ μετάδοςθσ 

Γνϊςεων και Ενθμζρωςθσ» του ΠΑΑ 2014-2020», 

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν αρικμ.188763/10-10-2011 ( ΦΕΚ 2284/ Βϋ/13-10-2011 ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, με τθν οποία ςυςτάκθκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

αρικμ.919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Βϋ/27-10-2014), 9657/122441/10-11-2015 ( ΦΕΚ 

2537/Βϋ/25-11-2015) και 1437/69301/18-05-2018 ( ΦΕΚ 1770/Βϋ/18-05-2018 ) όμοιεσ, 
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2. Σο άρκρο 6 του Ν.2527/1997 ( ΦΕΚ 206/Αϋ/8-10-1997 ), όπωσ ιςχφει, 

3. Σο άρκρο 30 του Ν.4314/2014 ( ΦΕΚ 265/Α’ /23-12-2014) , με το οποίο ειςιχκθ εξαίρεςθ για 

Βεβαίωςθ ΑΕΠ από το πεδίο εφαρμογισ του νόμου 2527/1997 και για  ζγκριςθ του ΠΤ 33/2006 για 

τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ, 

4. Σθν παράγραφο 5 του άρκρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Αϋ/ 07-07-2016), που τροποποιεί τθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 30 του Ν.4314/2014 και ειςάγει εξαίρεςθ για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ 

.Μ.Ε. και ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου και τθν παρ. 8 του άρκρου 3 του Ν. 4325/2015, 

5. Σθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 Εγκφκλιο με Θζμα: «Προςλιψεισ προςωπικοφ 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων», 

6. Σθν αρικμ.32/15688/25-01-2019 ( ΦΕΚ 320/Βϋ/8-02-2019 ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων «Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν απαςχόλθςθσ ςτο Πλαίςιο εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ 1.1.1 «Δράςεισ Κατάρτιςθσ και Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων για νζουσ γεωργοφσ και μικρζσ 

γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ» του Μζτρου Μ01 ( «Δράςεισ μετάδοςθσ Γνϊςεων και Ενθμζρωςθσ» ), του 

ΠΑΑ 2014-2020, για τουσ δικαιοφχουσ του Τπομζτρου 6.1 των οποίων οι Πράξεισ ζχουν ενταχκεί και 

κα ενταχκοφν για πρϊτθ φορά ςτο πλαίςιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τουσ δικαιοφχουσ του 

Τπομζτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεισ κα ενταχκοφν ςτο πλαίςιο του ΠΑΑ 2014-2020», 

7. Σθν αρικ. 02/133θ/05.04.2019 (ΑΔΑ : Ω5ΛΗΟΞ3Μ-ΜΤΔ) Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΔΗΜΗΣΡΑ, όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικμ. 21670/10-05-

2019 (ΑΔΑ : 66Α8ΟΞ3Μ-6Κ1) Απόφαςθ Διευκφνοντοσ υμβοφλου, 04/137θ/16-05-2019 (ΑΔΑ : 

6ΤΟΘΟΞΜ-5ΨΘ) Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου και  01/138θ/30.05.2019 (ΑΔΑ :Ω8ΛΙΟΞ3Μ-Φ0Δ) 

Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου και ιςχφει, περί ζγκριςθσ και δθμοςιοποίθςθσ τθσ υπόψθ 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

8. Σθν αρικ. 23076/20-05-2019 (ΑΔΑ : ΨΒΜ7ΟΞ3Μ-ΦΕΔ) Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

ΕΚΔΙΔΕΙ 
 

τθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (1θ τροποποίθςθ), επί τθ βάςει τθσ οποίασ καλοφνται 

οι ενδιαφερόμενοι/νεσ να υποβάλουν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, 

ωσ Εκπαιδευτζσ. 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ πρόκειται να ςυνάψει ςυμβάςεισ ζργου με 

Εκπαιδευτζσ, οι οποίοι διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν μεταφοράσ 

γνϊςθσ ςτα ςυγκεκριμζνα κεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτιςθσ (όπωσ αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1), ςφμφωνα με τθν αρικμ. 32/15688/25.01.2019 Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δθλϊςουν υποχρεωτικά 

ςε ποιά κεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτιςθσ επικυμοφν να απαςχολθκοφν ωσ εκπαιδευτζσ. 

Οι ανάδοχοι κα πρζπει να είναι :  

 Γεωτεχνικοί (όλεσ οι ειδικότθτεσ) 

 Πλθροφορικισ ΠΕ ι ΣΕ 

 Οικονομολόγοι ΠΕ ι ΣΕ   

 Σεχνολόγοι Γεωπονίασ ( όλεσ οι ειδικότθτεσ ) 
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 Σεχνολόγοι Σροφίμων 

 Δαςοπόνοι 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτζσ ενθλίκων ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν 

του ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΣΡΑ, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) Εγγεγραμμζνουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων ςτο πιςτοποιθμζνο μθτρϊο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ  

     Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ ), 

β) Εγγεγραμμζνουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων ςτο ειςαγωγικό μθτρϊο του ΕΟΠΠΕΠ και 

γ) Μθ πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων. 

 

Για τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων των περιπτϊςεων (β) και (γ), κα πρζπει να αποδεικνφεται: 

 κατοχι τουλάχιςτον επιπζδου 6 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων, με πτυχίο ςχετικό με το 

αντικείμενο των πεδίων κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και των ειδικοτιτων που 

απαιτοφνται για αυτζσ, 

 διδακτικι εμπειρία τουλάχιςτον 150 ωρϊν, ςε ςυναφζσ πεδίο κατάρτιςθσ ι ενεργειϊν απόκτθςθσ 

δεξιοτιτων (Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων, φορζα που 

αποδεδειγμζνα ανικει ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 

ωρϊν),  

 γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ (και για τισ τρεισ περιπτϊςεισ (α), (β) και (γ)) 

 

Οι εκπαιδευτζσ ενθλίκων των περιπτϊςεων (β) και (γ), οι οποίοι πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, 

εντάςςονται ςτο μθτρϊο Εκπαιδευτϊν του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ 

Τπθρεςίασ Εφαρμογισ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΕ ΠΑΑ), με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 7 τθσ αρικμ.11510/14-12-2016 Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

 

Προτάςεισ μποροφν να υποβάλλουν: εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανεργίασ του ΟΑΕΔ, ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ, υπάλλθλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, υπάλλθλοι του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων ι άλλων Τπουργείων, υπάλλθλοι των Διμων, των Περιφερειϊν, των Νομικϊν Προςϊπων 

Δθμοςίου Δικαίου και των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (εταιρειϊν, ςυνεταιριςμϊν, ιδρυμάτων, 

ςωματείων-ςυλλόγων). 

 

Β. ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Σο αντικείμενο εργαςίασ των εκπαιδευτϊν, το οποίο κα υλοποιθκεί μζχρι τισ 30-07-2020 ( με πικανότθτα 

παράταςθσ), ενδεικτικά είναι: 

 Προετοιμαςία μακθμάτων και υλικοφ μετά τθν ζγκριςθ του Τπευκφνου Τλοποίθςθσ 

Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ  (Τπεφκυνοσ Τλοποίθςθσ Εκπαιδεφςεων ςφμφωνα με τθν αρικμ. 

32/15688/25-01-2019 Τπουργικι Απόφαςθ), 

 Διάκεςθ, ςυλλογι, τιρθςθ και αποςτολι των παρουςιολόγιων ςτον Τπεφκυνο Τλοποίθςθσ 

Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ, 

 υνεργαςία με τον Τπεφκυνο Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ για οποιοδιποτε κζμα 

εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα προκφψει κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 

Σα ειδικά και αναλυτικά κακικοντα των εκπαιδευτϊν κα περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ.  
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Γ. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ/ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

 

Σο φψοσ τθσ ωριαίασ οικονομικισ αποηθμίωςθσ των εκπαιδευτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα 

κατάρτιςθσ ορίςτθκε ςτα 30,00 €, ςφμφωνα με τθν αρικμ.38/129θσ/21-02-2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦ870Ξ3Μ-1Ν2). Σο ποςό αυτό αφορά ςτισ ςυνολικζσ αποδοχζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων  των φορολογικϊν, αςφαλιςτικϊν και λοιπϊν κρατιςεων ςτισ οποίεσ υπόκειται 

και κα βαρφνει αποκλειςτικά τον Προχπολογιςμό των Πράξεων. Η απόδοςθ τθσ αποηθμίωςθσ κα γίνεται 

είτε με τθν ζκδοςθ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν (ελεφκεροι επαγγελματίεσ), είτε με παραςτατικό 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν (Σίτλοσ Κτιςθσ – πρϊθν απόδειξθ επαγγελματικισ δαπάνθσ) για τισ λοιπζσ 

κατθγορίεσ εκπαιδευτϊν.  

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

Α. Σο ειςόδθμα από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ των εκπαιδευτϊν οι οποίοι κα αμειφκοφν με παραςτατικό 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν (Σίτλοσ Κτιςθσ), δε δφναται ςτο ςφνολό του να υπερβαίνει τισ 10.000,00 € 

ετθςίωσ. 

Β. Ειδικά για τουσ εκπαιδευτζσ που είναι υπάλλθλοι του Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου τομζα,  οι 

πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που καταβάλλονται, δεν μποροφν να είναι κατά μινα ανϊτερεσ από το 

ςφνολο των αποδοχϊν τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, ενϊ απαγορεφεται και να υπερβαίνουν τισ εκάςτοτε 

αποδοχζσ του Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου. 

 
Σο ανϊτατο όριο απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτϊν όλων των κατθγοριϊν είναι δεκαοκτϊ (18) ϊρεσ ανά 

εκπαιδευτι ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ και κατ’ εξαίρεςθ τριάντα ζξι (36) ϊρεσ ανά εκπαιδευτι ανά 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ, για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που λαμβάνουν χϊρα ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ, 

εκτόσ Κριτθσ και Εφβοιασ.  

 
Σο ανϊτερο όριο απαςχόλθςθσ για τουσ εκπαιδευτζσ, δεν δφναται να ξεπερνά τισ οχτακόςιεσ δζκα (810) 

ϊρεσ ανά εκπαιδευτι ςτο ςφνολο του ζτουσ, με εξαίρεςθ τουσ εκπαιδευτζσ υπαλλιλουσ του δθμοςίου και 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπου το όριο απαςχόλθςθσ ανά εκπαιδευτι ςτο ςφνολο του ζτουσ, δε 

δφναται να ξεπερνά τισ τριακόςιεσ εξιντα (360) ϊρεσ.  

 
Για τον κακοριςμό του ανϊτατου ορίου απαςχόλθςθσ ανά εκπαιδευτι, λαμβάνονται υπόψθ οι ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, προκειμζνου να μθν γίνεται υπζρβαςθ του ανϊτατου επιτρεπόμενου 

ωραρίου εργαςίασ. 

 

τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, κα κακορίηονται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ και το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ.  

Οδοιπορικά ζξοδα και θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ καταβάλλονται επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015.  

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί το δικαίωμα υπογραφισ και νζασ ςφμβαςθσ με το ίδιο πρόςωπο ςφμφωνα με 

τουσ πίνακεσ κατάταξθσ, μζχρι τθ λιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου - εφόςον δεν υπερβαίνει τα 
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όρια που αναφζρονται ανωτζρω - εάν θ νζα ςφμβαςθ αφορά ςτθν εκτζλεςθ του ίδιου ζργου και με τον 

περιοριςμό των διατάξεων του ΠΔ 164/2004.  

 

 

Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΣΡΑ 
 

Η αξιολόγθςθ για τθν ζνταξθ ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν, κα πραγματοποιθκεί από τισ Αρμόδιεσ Επιτροπζσ 

Αξιολόγθςθσ. 

Για τουσ πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θ  ζνταξι τουσ ςτο μθτρϊο 

εκπαιδευτϊν  του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ πραγματοποιείται μετά τον ζλεγχο του πιςτοποιθτικοφ που κα 

προςκομίςουν κατά τθν αίτθςι τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Για τουσ μθ πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θ ζνταξι τουσ ςτο μθτρϊο 

εκπαιδευτϊν  του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ κα γίνεται κατόπιν αξιολόγθςισ τουσ ςφμφωνα με τα 

προαναφερκζντα ςτο κεφάλαιο Α τθσ παροφςασ κακϊσ και τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ.    

 

Ε.  ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΣΟΤ ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΣΡΑ 

 

 Η μοριοδότθςθ των υποψθφίων εκπαιδευτϊν που ζχουν ενταχκεί ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΣΡΑ,  περιγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΆΣΑΞΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ  
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

ΤΝΕΧΟΜΕΝΗ  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ                   

(ςε μινεσ) 

ΓΙΑ 0-12 μινεσ -  1 ΜΟΡΙΟ ΑΝΑ ΜΘΝΑ 

ΓΙΑ ≥13 μινεσ - 2 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΜΘΝΑ 
ΑΝΕΡΓΟΙ 

Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο του 

ΟΑΕΔ από όπου κα προκφπτει ο χρόνοσ 

εγγραφισ τουσ ςτο μθτρϊο 

ΣΤΠΙΚΗ               
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ : 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – 50 ΜΟΡΙΑ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – 35 ΜΟΡΙΑ 

ΟΛΕ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

- Οι Σίτλοι πουδϊν πρζπει να είναι 

ςχετικοί με το αντικείμενο του 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ που κα 

διδάξει ο εκπαιδευτισ. 

- Μοριοδοτείται ο ανϊτεροσ 

μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. 

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι πζραν του 

ενόσ δεν μοριοδοτοφνται. 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ - 10 ΜΟΡΙΑ  

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΣΙΣΛΟ - 15 ΜΟΡΙΑ  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

( Λαμβάνεται 
υπόψθ ι  

το Α 

 ι 

 το Β ) 

Α. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΟΠΠΕΠ – 15 ΜΟΡΙΑ 

ΟΛΕ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

- Αφορά ςεμινάρια επιμόρφωςθσ 

ςτθν ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
- Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωςθ 
διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν. 
  

 

 

Β. ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΑ, ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΟ 

ΔΗΜΟΙΟ Ή ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 100 ΩΡΩΝ– 5 

ΜΟΡΙΑ 
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Σ. ΤΠΟΒΟΛΘ  ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

 

Οι προτάςεισ και τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται  από 21/05/2019 ζωσ και  24/06/2019 , αποκλειςτικά 

ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υποβολισ προτάςεων 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, που βρίςκεται ςτο διαδικτυακό τόπο:  

http://katartisi2019.elgo.gr 
τθν ανωτζρω ιςτοςελίδα κα υπάρχουν οδθγίεσ για τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτο ςφςτθμα, τθ διαδικαςία 

καταχϊρθςθσ των δικαιολογθτικϊν κακϊσ και τθ διαδικαςία υποβολισ τθσ πρόταςθσ. 

 

Θ πρόταςθ υποψθφιότθτασ που υποβάλλεται επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ και ο υποψιφιοσ φζρει 

τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ακρίβεια, τθ γνθςιότθτα και τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν που επιςυνάπτει. Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι, μπορεί να 

ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν ( άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 ). ε περίπτωςθ που κατά 

τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία, θ αίτθςθ απορρίπτεται ςυνολικά και επιςφρονται οι 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. ε περίπτωςθ όπου ζχει πραγματοποιθκεί επιλογι 

υποψθφίου και ςτθν πορεία διαπιςτωκεί ανακριβισ ι ψευδισ διλωςθ ςτοιχείων, ο υποψιφιοσ 

αποκλείεται και θ επιλογι ανακαλείται.  

 

Κατά τθ διαδικαςία υποβολισ των προτάςεων, οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ δθλϊνουν μόνο τθν 

Περιφζρεια του τόπου κατοικίασ τουσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι άνεργοι, οι οποίοι δφναται να δθλϊνουν 

εκτόσ τθσ Περιφζρειασ του τόπου κατοικίασ τουσ και μια ακόμθ ςτθν οποία επικυμοφν να 

απαςχολθκοφν.  

 

 

 
 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ                   

( ςτθν ΕΚ. ΕΝ. ) 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 150 ΩΡΩΝ – 5 ΜΟΡΙΑ 

ΟΛΕ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ Η διδακτικι εμπειρία υπολογίηεται 

εφόςον ζχει αποκτθκεί ςε επίπεδο 

τελευταίασ 10ετίασ 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΩΝ 150 

ΩΡΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΝ 

ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ – 0,02 ΜΟΡΙΑ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΩΝ 150 

ΩΡΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΠΕ ι ΣΕ  – 0,01 ΜΟΡΙΑ 

 

ΕΡΓΑΙΑΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΝΑ ΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΕΣΙΚΗ 

ΜΕ ΣΟΝ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ – 0,5 ΜΟΡΙΑ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 
Κατ’ ανϊτερο ζωσ 15 ζτθ 
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Η. ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ    
    

Για τθν τεκμθρίωςθ των απαιτοφμενων προςόντων και των ανωτζρω προχποκζςεων ςυμμετοχισ, οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται - απαραιτιτωσ και με ποινι αποκλειςμοφ - να υποβάλουν τα κάτωκι 

δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ υπογεγραμμζνθ. 

2. υνοπτικό Βιογραφικό ςθμείωμα: Σο βιογραφικό ςθμείωμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςε αυτό. 

3. Αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ: Ελλείψει 

ταυτότθτασ, ο υποψιφιοσ οφείλει να υποβάλλει φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων του 

διαβατθρίου ( δθλαδι αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

κατόχου ). 

4. Αντίγραφα των Σίτλων πουδϊν: Εφόςον αυτά ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, για τθν ιςοτιμία 

του τίτλου, απαιτείται ταυτόχρονα και  πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ ι επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. - πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α) που να ζχει εκδοκεί μζχρι και τθν τελευταία 

θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

5. Βεβαίωςθ εργοδότθ για μιςκωτοφσ ι αςφαλιςτικοφ φορζα ι ζναρξθσ επιτθδεφματοσ. 

6. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ πρόςφατθσ ζκδοςθσ του οικείου διμου: Η βεβαίωςθ δεν πρζπει να 

είναι παλαιότερθ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

αιτιςεων. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου αυτοφ, δεν γίνεται δεκτό πιςτοποιθτικό από το οποίο 

προκφπτει θ ιδιότθτα του δθμότθ. 

7. Βεβαίωςθ ΟΑΕΔ πρόςφατθσ ζκδοςθσ: Για τθν απόδειξθ του χρόνου ανεργίασ, θ βεβαίωςθ δεν 

πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ 

και κάρτα ανεργίασ. 

8. Αντίγραφο βεβαίωςθσ άςκθςθσ Γεωτεχνικοφ επαγγζλματοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι Βεβαίωςθ 

υνδρομισ Νόμιμων Προχποκζςεων Ζναρξθσ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ Γεωτεχνικοφ: Η εν λόγω 

βεβαίωςθ αφορά μόνο ςτουσ Γεωτεχνικοφσ. 

9. Τπεφκυνθ Διλωςθ: Κατά το άρκρο 8, παρ. 4 του ν. 1599/1986, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 

οποία δθλϊνεται ότι: 

       α) ότι τα αντίγραφα που επιςυνάπτονται αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων,  

       β) ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που του επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 

των  κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγει, 

       γ) ότι ςε πικανι επιλογι του δεν ςυντρζχουν οι απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου 1 και 4, του 

άρκρου 5, κακϊσ και τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 6, του ΠΔ 164/2004 1 , 

                                           
1
 Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 4 αντίςτοιχα του π.δ.164/2004 «Απαγορεφονται οι 

διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, που καταρτίηονται και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι 
παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ, εφόςον μεταξφ των ςυμβάςεων αυτϊν μεςολαβεί 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν μθνϊν», «Σε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των διαδοχικϊν ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να 
είναι μεγαλφτεροσ των τριϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του επόμενου άρκρου» και με το άρκρο 6, 
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δ) ζχει ενθμερωκεί για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ επιλογισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ με αρ. πρωτ. 23076/20.05.2019  πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυναινεί ςτθν 

επεξεργαςία τουσ και ε) Διάρκεια ιςχφοσ πιςτοποίθςθσ, για τουσ πιςτοποιθμζνουσ εκπαιδευτζσ. 

        10. Βεβαίωςθ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ από τον ΕΟΠΠΕΠ ςε ιςχφ. (Εκτφπωςθ τθσ οκόνθσ μθτρϊου 

του ΕΟΠΠΕΠ με τα ςτοιχεία του υποψιφιου εκπαιδευτι και τθ Διάρκεια Ιςχφοσ Πιςτοποίθςθσ) 

        11. Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων, φορζα που αποδεδειγμζνα    

              ανικει ςτο δθμόςιο ι ευρφτερο δθμόςιο τομζα, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν 

12.  Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων. 

13. Επαγγελματικι εμπειρία: Αποδεικνφεται με βεβαιϊςεισ εργοδότθ ι Δθμόςιασ Αρχισ από τθν 

οποία να προκφπτει θ χρονικι διάρκεια, το ακριβζσ αντικείμενο τθσ κζςθσ και θ αντίςτοιχθ 

αποκτθκείςα εμπειρία ι αντίγραφα ςυμβάςεων ι αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν και βεβαίωςθ 

αςφαλιςτικοφ φορζα απϋ όπου κα προκφπτει το χρονικό διάςτθμα και το αντικείμενο ι άλλο 

ςχετικό αποδεικτικό ζγγραφο (π.χ. καρτζλα ενςιμων κ.λ.π.). Η εν λόγω βεβαίωςθ δεν απαιτείται 

για απαςχόλθςθ θ οποία ζχει παραςχεκεί ςε δθμόςιο ίδρυμα. 

14. Διδακτικι εμπειρία: Αποδεικνφεται με α) Βεβαίωςθ Διδακτικισ Εμπειρίασ του εκπαιδευτικοφ 

ιδρφματοσ ι φορζα που απαςχολικθκαν ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρεται το χρονικό 

διάςτθμα (ζναρξθ - λιξθ) διδαςκαλίασ  (να αναφζρονται ςτθ βεβαίωςθ οι ςυνολικζσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ ανά τομζα, πρωτογενι και εκτόσ πρωτογενι ςτθν κατάρτιςθ, κακϊσ και το ςφνολο 

των ωρϊν διδαςκαλίασ ςτθν εκπαίδευςθ) και το διδαχκζν/τα διδαχκζντα μακιματα, θ ιδιότθτα, 

ο κλάδοσ και ειδικότθτα και θ ςχζςθ εργαςίασ με τθν οποία πραγματοποιικθκε θ διδαςκαλία από 

τον υποψιφιο. 

β) Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ. Η εν λόγω βεβαίωςθ δεν απαιτείται για διδακτικι απαςχόλθςθ θ οποία ζχει 
παραςχεκεί ςε δθμόςιο ίδρυμα. 

Θ διδακτικι εμπειρία δεν μοριοδοτείται  και  ωσ χρόνοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

 

 Επιςθμαίνεται ότι: 

 

 Η τιρθςθ των ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι. 

 

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ - ΑΝΑΡΣΘΘ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΘ- ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΝΣΑΕΩΝ 
 

Σον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, τθν αξιολόγθςθ και τθ βακμολόγθςθ των προτάςεων κακϊσ και τθ 

ςφνταξθ των αξιολογικϊν πινάκων κατάταξθσ των ενδιαφερομζνων (προςωρινοί πίνακεσ), κα 

υλοποιιςουν οι αρμόδιεσ Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ. Η βακμολόγθςθ των προτάςεων των εν δυνάμει 

εκπαιδευτϊν που εντάχκθκαν ςτο μθτρϊο εκπαιδευτϊν του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, κα γίνει με βάςθ τον πίνακα 
                                                                                                                                            
παράγραφοσ 1, «υμβάςεισ που καταρτίηονται διαδοχικϊσ και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ και του ίδιου εργαηόμενου 
με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ, απαγορεφεται να υπερβαίνουν τουσ 
είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ ςε ςυνολικό χρόνο διάρκειασ τθσ απαςχόλθςθσ, είτε ςυνάπτονται κατ’ εφαρμογιν του προθγοφμενου 
άρκρου, είτε ςυνάπτονται κατ’ εφαρμογιν άλλων διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ», επιςθμαίνεται ότι δεν κα πρζπει να 
ςυντρζχουν οι ανωτζρω απαγορεφςεισ ςτα πρόςωπα των ενδιαφερομζνων που κα υποβάλλουν πρόταςθ, υπολογιηόμενθσ και τθν 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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μοριοδότθςθσ του κεφαλαίου Ε. Η κατάταξι τουσ κα γίνει ςφμφωνα με το ςυνολικό άκροιςμα τθσ 

βακμολογίασ τουσ ςε φκίνουςα ςειρά.  

 

ε περίπτωςθ που υπάρξει ιςοβακμία μεταξφ υποψθφίων, κα γίνεται δθμόςια κλιρωςθ ςε περιφερειακι 

δομι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ από τον Πρόεδρο τθσ κάκε Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. Οι ιςοβακμοφντεσ 

υποψιφιοι δφναται να παραςτοφν κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ κλιρωςθσ εφόςον το επικυμοφν, κακϊσ 

κα υπάρχει προθγοφμενθ ενθμζρωςθ-πρόςκλθςι τουσ.  

 

Οι αιτοφντεσ κα καταταγοφν ςτουσ κάτωκι αξιολογικοφσ πίνακεσ ανά Περιφζρεια: 

1. Πίνακασ Εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο ανεργίασ του ΟΑΕΔ  

 Πιςτοποιθμζνοι  εκπαιδευτζσ ςτο μθτρϊο του ΕΟΠΠΕΠ  

 Μθ πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ ςτο μθτρϊο του ΕΟΠΠΕΠ, που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ  

     προχποκζςεισ του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. 11510/14.12.2016 ΤΑ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
τθσ  

     ΕΤΕ ΠΑΑ,  

2. Πίνακασ λοιπϊν κατθγοριϊν υποψθφίων 

 Πιςτοποιθμζνοι  εκπαιδευτζσ ςτο μθτρϊο του ΕΟΠΠΕΠ 

 Μθ πιςτοποιθμζνοι εκπαιδευτζσ ςτο μθτρϊο του ΕΟΠΠΕΠ, που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ  

     προχποκζςεισ του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. 11510/14.12.2016 ΤΑ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
τθσ  

     ΕΤΕ ΠΑΑ.  

3. Πίνακασ απορριφκζντων υποψθφίων 

τον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται: 

 Προτάςεισ που ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα, 

 Προτάςεισ από τισ οποίεσ ανακφπτει ανακριβισ καταχϊρθςθ των δθλωκζντων ςτοιχείων 

 Προτάςεισ  ςτισ οποίεσ θ αίτθςθ δε φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου ι δεν πλθροί τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ι δεν τεκμθριϊνεται ιδιότθτα που 

δθλϊκθκε. 

 

Μετά τθ ςφνταξθ των προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ, κα ακολουκεί ζγκριςι τουσ με Απόφαςθ 

Διευκφνοντοσ υμβοφλου κατόπιν εξουςιοδότθςισ του από το Διοικθτικό υμβοφλιο. Εν ςυνεχεία, οι 

πίνακεσ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο θλεκτρονικό 

πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ προτάςεων.  

 

Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν. Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να είναι επί ποινι απαραδζκτου 

ςυγκεκριμζνεσ. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ ατεκμθρίωτεσ, ενςτάςεισ κατά του 

πίνακα ςυνολικά ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου κ.λπ. 
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           Θ ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι: 

ΕΛΓΟ – ΔΘΜΘΣΡΑ, 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Τπ’ όψθ: 

κασ Ελζνθσ Αςθμακοποφλου & κασ Βαςιλικισ Μπιτςοποφλου 

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 

Σ.Κ. 111 45 – Ακινα 

και κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ: 

«Ένςταςη κατά του Πίνακα Κατάταξησ που αφορά ςτην αριθμ. πρωτ. ……. αίτηςη 

για την  αριθμ. 23076/20.05.2019   Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, όπωσ αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25860/04-06-2019  Πρόςκληςη εκδήλωςησ 

ενδιαφζροντοσ» 

 

Η ζναρξθ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των τριϊν (3) θμερϊν για άςκθςθ ενςτάςεων, αρχίηει από τθν 

επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςθσ των πινάκων κατάταξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ και ςτο 

θλεκτρονικό πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ προτάςεων.  

 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ και αφοφ θ αρμόδια επιτροπι εξετάςει τισ ενςτάςεισ και 

εκφράςει αιτιολογθμζνα τθν άποψι τθσ, κα καταρτίςει οριςτικοφσ πίνακεσ των εν δυνάμει Εκπαιδευτϊν 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, οι οποίοι κα εγκρικοφν από το Διοικθτικό υμβοφλιο. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ 

ενςτάςεων, οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ κακίςτανται οριςτικοί. 

 

Κρίςιμοσ χρόνοσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και των κριτθρίων (ανεργία, τυπικι εκπαίδευςθ, εμπειρία 

κ.λ.π.) που λαμβάνονται υπόψθ για τθν επιλογι των υποψθφίων, είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Οι πίνακεσ επιτυχόντων που κα προκφψουν από τθν παροφςα πρόςκλθςθ, κα ζχουν ιςχφ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ των Πράξεων με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ.  

 

Θ. ΕΠΙΛΟΓΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 
Σο εκπαιδευτικό προςωπικό  (ενταγμζνο ςτο μθτρϊο Εκπαιδευτϊν του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ) που κα επιλεχκεί  

κα πρζπει να διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν μεταφοράσ γνϊςθσ ςτα 

ςυγκεκριμζνα κεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, υπό τθ  μορφι: 

 εγγεγραμμζνων εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςτο πιςτοποιθμζνο μθτρϊο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 

Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ),  

 κακϊσ και μθ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν ςε ποςοςτό μικρότερο του 40%,  

κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ EYE ΠΑΑ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 7 

τθσ υπ' αρικμ.11510/14-12-2016 Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

 

Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ του ανωτζρω εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για τθν ανάκεςθ εκπαιδευτικοφ 

ζργου, κατά προτεραιότθτα προτιμϊνται οι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανεργίασ του ΟΑΕΔ και 

ακολουκοφν οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, οι υπάλλθλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, οι υπάλλθλοι του 
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Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων ι άλλων Τπουργείων, οι υπάλλθλοι των Διμων, των 

Περιφερειϊν, των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου. 

 

Επιπρόςκετα, για τθν επιλογι των ανζργων κα λαμβάνονται υπόψθ θ Περιφζρεια του τόπου κατοικίασ 

τουσ και μια (1) ακόμθ Περιφζρεια ςτθν οποία επικυμοφν να απαςχολθκοφν. Για τισ λοιπζσ κατθγορίεσ, 

λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ Περιφζρεια του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. 

 

Κατ’ εξαίρεςθ για τισ Περιφζρειεσ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ςε περίπτωςθ μθ πλιρωςθσ των κζςεων, 

το εκπαιδευτικό προςωπικό όλων των ωσ άνω κατθγοριϊν, μπορεί να αντλείται και από τθν Περιφζρεια 

Αττικισ. 

 

 H επιλογι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ από τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ ανά Περιφζρεια κα 

γίνεται από τον Τπεφκυνο Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ (Τπεφκυνο Τλοποίθςθσ Εκπαιδεφςεων 

ςφμφωνα με τθν αρικμ.32/15688/25-01-2019 Τπουργικι Απόφαςθ), ο οποίοσ κα ειςθγείται αιτιολογθμζνα 

ςχετικά προκειμζνου να εκδοκεί εγκριτικι Απόφαςθ από τον Διευκφνοντα φμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ.  

 

Ο Τπεφκυνοσ κα επικοινωνεί με τουσ εκπαιδευτζσ τθσ Περιφζρειάσ του, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 

κατάταξθσ και κα ορίηει τα κεματικά πεδία που κα διδάξουν, τισ ϊρεσ και τισ θμερομθνίεσ απαςχόλθςισ 

τουσ ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Οι επιλεγζντεσ εκπαιδευτζσ κα επιβεβαιϊνουν τθ δζςμευςι τουσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε πρόγραμμα ςτον Τπεφκυνο και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν τθρθκεί, κα βγαίνουν 

εκτόσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ εκπαιδευτικοφ ζργου από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ.  

 

ε περιπτϊςεισ όπωσ: 

 ταυτόχρονθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτθν ίδια Περιφζρεια ι  

 τα κεματικά πεδία που μπορεί να διδάξει ο πρϊτοσ επιτυχϊν εν δυνάμει εκπαιδευτισ από  τουσ 

οριςτικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ δεν περιλαμβάνονται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα ι 

 αδυναμίασ ι άρνθςθσ αποδοχισ τθσ κζςθσ από μζρουσ του  ανωτζρω εκπαιδευτι, 

ο Τπεφκυνοσ  δφναται να χρθςιμοποιεί τον αμζςωσ επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ. 

 

ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ ανεφρεςθσ εκπαιδευτϊν βάςει των ωσ άνω κριτθρίων, ο 

ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΣΡΑ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, να ορίηει 

εκπαιδευτζσ από το μθτρϊο εκπαιδευτϊν, κατά παρζκκλιςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

 

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ: 

 Οι επιλεγζντεσ ωσ Εκπαιδευτζσ δεν μποροφν να απαςχολθκοφν ταυτόχρονα και ωσ Τπεφκυνοι 

Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ (Τπεφκυνοι Τλοποίθςθσ Εκπαιδεφςεων ςφμφωνα με τθν 

αρικμ.32/15688/25-01-2019 Τπουργικι Απόφαςθ), κατά τθν ίδια χρονικι διάρκεια που ζχουν 

ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν οργάνωςθσ, διεξαγωγισ, αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ, 

ελζγχου και υποςτιριξθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ.  

 Κατόπιν τυχόν επιλογισ υπαλλιλων του Δθμοςίου Σομζα, υποχρεοφνται βάςει του άρκρου 31 του 

Ν.3528/2007 να προςκομίςουν τθν «άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι εκτόσ ωραρίου 

ΑΔΑ: Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ



 

 

 

 

 

 

 

ζελίδα 12 

 
 

 

εργαςίασ» από το αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο. Η άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. Εκπαιδευτζσ Δθμόςιοι 

Τπάλλθλοι που δεν ζχουν προςκομίςει ςχετικι άδεια από τθν Τπθρεςία τουσ, δεν δφναται να 

αναλάβουν το ζργο. 

 

 

Ι.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 
 

 Με τον Αντιςυμβαλλόμενο κα υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ θ οποία κα αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια. 

τθ ςφμβαςθ κα κακοριςτοφν όλεσ οι επιμζρουσ λεπτομζρειεσ και λοιποί όροι. 

 Για τα ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν κα τθρθκεί απόλυτθ εχεμφκεια. Σα δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα που περιζχονται ςτα ανωτζρω δικαιολογθτικά, κα τφχουν επεξεργαςίασ αποκλειςτικά 

και μόνο για το ςκοπό τθσ επιλογισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  Γενικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 «για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν» (ςε 

αντικατάςταςθ τθσ ιςχφουςασ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ και τθν εκνικι νομοκεςία που τθν ενςωμάτωςε, 

δθλαδι το ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει). 

 Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δε δεςμεφει τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ να ςυνάψει 

ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δε γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι 

ικανοποίθςθ από τον Οργανιςμό για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ 

ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία. 

 Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία ι/και να 

κθρφξει ατελζςφορθ τθ διαδικαςία κατά τθν αποκλειςτικι του ευχζρεια, χωρίσ να απαιτείται θ 

επίκλθςθ οποιουδιποτε ειδικότερου λόγου. 

 Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ 

και πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

 Με τθν υποβολι των προτάςεϊν τουσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ και παραιτοφνται του δικαιϊματοσ αμφιςβιτθςθσ τθσ νομιμότθτασ των όρων τθσ ι 

προςβολισ τθσ για οποιονδιποτε λόγο. 

 Η παρακολοφκθςθ και θ παραλαβι του εκπαιδευτικοφ ζργου κα γίνεται από τον Τπεφκυνο 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 

 ε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ εκπαιδευτϊν που ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ με τον Οργανιςμό, κα 

γίνεται καταγγελία τθσ ςφμβαςισ τουσ και κα τουσ καταβάλλεται εργολαβικό αντάλλαγμα 

αντίςτοιχο με το ζργο που ζχουν προςφζρει. Επιπρόςκετα, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί το 

δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αηθμίωσ για τουσ λόγουσ που ρθτά κα αναφζρονται 

ςτθ ςφμβαςθ απαςχόλθςθσ. 

 Η επιλογι των υποψθφίων για τισ ανωτζρω ανάγκεσ γίνεται τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

και τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςυνκικθσ ΕΚ και ειδικά τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, 

τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ διαφάνειασ. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23542
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27466
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ζελίδα 13 

 
 

 

Κ. ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ 
 

       Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ προτάςεων κα αναρτθκεί: 

 ςτθν Διαφγεια, 

 ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ  

 ςτο θλεκτρονικό πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ προτάςεων. 

        

                                                                                                                             Ο Διευκφνων φμβουλοσ 

 

 

                                                                                                                            Ακανάςιοσ Κ. Μπακαλζξθσ 
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