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Συμπληρωματική Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη 
Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας  Ρέντη και 1ης 

Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2018-2019 
 

 
 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη και 1ης 

Θεσσαλονίκης σε  ωρομίσθιο εκπαιδευτικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι) για το σχολικό έτος 2018-2019, καλεί όσους 
ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να 
αποστείλουν  από Δευτέρα 19/11/2018 έως  Τετάρτη,  από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., 
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης 

Θεσσαλονίκης του Οργανισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους 
πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2018-2019. 
    Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχ. έτος 2018-2019 και θα αφορούν την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 
Ρέντη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και την 1η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 
Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.   

 

    Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2017-2018 και 

μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική 
βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλουν  ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον 
δικαιολογητικά διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. 

που αποκτήθηκαν από 12/06/2017 έως και τις 18/06/2018 , καθώς και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.  
    Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Εκπαίδευση θα το υπαβάλουν 
εκ νέου προκειμένου να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί.   

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2017-2018, 
οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. 
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Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με 
εταιρεία ταχυμεταφορών, σε μία και μόνο από τις παρακάτω δ/νσεις, υπόψη 
αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του 
Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2018-2019, ως εξής:  

 
1.  Για την Εκπ/κή  Μονάδα  ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη της Περιφέρειας 

Αττικής που υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων του ΟΑΕΔ:   
 

- ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/νση: Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, 
τηλ.210-5989463, 210-5989452 

 
2.  Για την Εκπ/κή Μονάδα 1η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης της 

Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας που υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΟΑΕΔ:   

 
- 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 
2310 –     721858, 2310-721854  

 
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 
2264/Β΄/15-06-2018)  Απόφαση της Υπουργού   και του Υφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , που ζητούνται από την 
Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη και 1ης 
Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ καθώς και στο site του Οργανισμού  www.oaed.gr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

1) ΕΠΑ.Σ. ΡΕΝΤΗ  
(Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3474665, 210-
3478333) 

 
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
ΠΕ07  Γερμανικής Φιλολογίας 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1)  1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854)  

 
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
ΠΕ07  Γερμανικής Φιλολογίας 

 

http://www.oaed.gr/
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Δικαιολογητικά  συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
 

1.  Αίτηση 
    Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών 
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.  
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την Προκήρυξη, για κάθε 
Περ/κή Δ/νση, με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά. 
2.  Βασικός Τίτλος Σπουδών 

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι 
κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο 
σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη 
πτυχιούχος. 

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και 
Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, 
ΟΕΕΚ κ.λ.π.). 
Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια 
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διαθέτει βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία.  
 
3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αναφέρονται 
στον βασικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων 
μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι 
μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, 
D.E.A.). 
Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του 
εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί οφείλει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση 
αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.). 
Στις περιπτώσεις που υπάρξει αρνητική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
σχετικά με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με τον βασικό τίτλο σπουδών ή δεν αφορά 
μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, αφαιρούνται τα μόρια που έχουν προσμετρηθεί για την 
αξιολόγησή του και αναμορφώνεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης του κλάδου για το τρέχον 
σχολικό έτος. 
 
4.  Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας 
 Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
προσμετρηθεί στους πίνακες των ΕΠΑ.Σ είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια  και  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις 18/06/2003 έως 
18/06/2018 
 Η Διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να έχει 
αποκτηθεί  στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου 
αυτού. 
 Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, είναι απαραίτητο να 
βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια Εκπαιδευτική Αρχή. 
 Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο/α 
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς: 

 Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης). 

 Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο 
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές, το 
εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους. 

 Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από 
τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. 
  

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι 
αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε λαμβάνονται υπόψη. 
 
Επιπλέον Δικαιολογητικά αν απαιτείται 

http://www.oaed.gr/
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 Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας η οποία δύναται να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από 
το Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Α.Ε.Δ. (ΟΠΣ), με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που 
δίδονται κατά την εγγραφή του ανέργου. 

 Αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στο οποίο 
αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα. 

 Υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
3552/2007, υποβάλλει βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική 
εμπειρία που προβλέπεται στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το 
Ν.2190/94. 

 
Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, πρέπει εκτός των παραπάνω 

δικαιολογητικών να υποβάλουν ή αποστείλουν: 
α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
β. Βεβαίωση ανεργίας, σε περίπτωση που δηλώνει άνεργος. 
γ. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να 
αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και 
δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι: 
I. Είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα, των  Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας   

II. Είναι ή δεν είναι συνταξιούχος  
III. Δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 

ποινικά αδικήματα  
IV. Δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Υπηρεσία του Δημοσίου ή του 

Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94. 
V. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα έχει τις 

συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999. 
VI. ‘Ελαβε γνώση των διατάξεων της  υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) της 

Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

VII. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση  καθώς και το 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ή έχει υποβάλει στην Υπηρεσία, συναινεί 
στο να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή του ως Αναπληρωτής ή Ωρομίσθιος 
εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να συνταχθούν και να 
αναρτηθούν οι σχετικοί Αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά 
και να ειδοποιηθεί σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή του.  

 

Υποψήφιοι που δε θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 
αποκλείονται από την αξιολόγηση. 
 
Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής: 

 Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται μόνο για τον βασικό τους τίτλο σπουδών και όχι και για 
παιδαγωγική επάρκεια. 

 Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε ή προσκομίστηκε μετά 
την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου εκπαιδευτικού. 

 Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, 
κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με 
βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της. 

 H πρόσληψη των ωρομίσθιωνεκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο. 

 Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση 
της Υπουργού και του Υφυπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.3552/2007, οφείλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ή να αποστείλουν  
αντίστοιχες βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες πιστοποιούν τη διδασκαλία 
μαθημάτων στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., για την περίοδο πριν την ψήφιση του Ν. 
2190/94. 
Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας 
στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α. 
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Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής 
α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/η 
οποίος/α: 
- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη 
ειδικοτήτων. 
- Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. 
- Δεν έχει υποβάλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά 
αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.). 
- Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 
-Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
β. Αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-
αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α: 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Για την προκηρυσσόμενη ειδικότητα δημιουργούνται δύο πίνακες.  Ένας πίνακας ιδιωτών και 
ένας πίνακας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του 
κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και όσων υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και μονίμου 
προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών 
καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας: 
 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07  
α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων ανά κατηγορία, με κριτήριο το άθροισμα των μορίων 
της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων 
της οικογενειακής κατάστασης και των μορίων λόγω ανεργίας. 
β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών. 
γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό 
τέκνων. 
δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι 
από το σχετικό  πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι 
του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ.  και όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το 
μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και 
αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα 
ίδια κριτήρια.  

Αποτελέσματα και Ενστάσεις 
 Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους  συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης 
υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους 
αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή/και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές 
Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.  
Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των 
πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3)  εργασίμων ημερών. 

Η  ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία 
ταχυμεταφορών  από τον/την υποψήφιο/α, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης  του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου 
εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-
06-2018)  Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις παρακάτω Διευθύνσεις: 

 
1. Για την Εκπ/κή  Μονάδα  ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη της Περιφέρειας Αττικής που 

υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων του ΟΑΕΔ:   
  Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Δ/νση Εκπ/σης Α2, γραφείο 320), υπόψη Δευτεροβάθμιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : 
Εθνικής Αντίστασης 8 Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989860, 9989704. 

 
2. Για την Εκπ/κή Μονάδα 1η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής 

Ενότητας Μακεδονίας που υπάγεται στην Περ/κή Δ/νση Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας του ΟΑΕΔ:   
Στη 2η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης 
του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 
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προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας,  Δ/νση:  Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 
2310-729250, 2310-729034. 

 
Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Αξιολόγησης για την επιλογή του 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, πρέπει: 

 

 Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία. 

 Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν 
υποψήφιος, για την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους 
λόγους για τους οποίους ενίσταται. 

 Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των 
Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Δ/νση Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, η οποία τους αποστέλλει στους Διευθυντές των 
αντίστοιχων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τους 
αναρτούν  στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας. 
 
        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
                                                                                                     Μ.  ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ                                                                   
       
Εσωτερική Διανομή: 
1.Γραμματεία Διοικητή 
2. Γραφεία Αντιπροέδρων 
3. Δ/νση Επιθεώρησης 
4. Δ/νση Διοικητικού Β2 
5. Δ/νση Εκπ/σης Α2 
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