ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, 12µηνης κατ’ ανώτατο όριο διάρκειας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΣ και
IEK του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικής περιόδου 2009-2010»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα».
Τις διατάξεις των Άρθρων 23, 24 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον Τουρισµό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/10-02-2003).

1.
2.

3.

Τις διατάξεις του Π.∆./τος 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).
Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/04) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέµατα Τουρισµού».

4.

5.

Τις διατάξεις του Π.∆/τος 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (214/Α/2009).

6.

Την µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16Α/252/7470/4-9-2009 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της αριθµ. 33/06 ΠΥΣ «Έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων (800) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα -12- µήνες, για το
εκπαιδευτικό έτος 2009-2010, από τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)
(Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης)».
Την υπ’ αριθµ. Γ.Ν.31//2009 γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 Ν.2190/1994 δια την
κατ’ εξαίρεση πρόσληψή εκπαιδευτικού και ∆ιοικητικού προσωπικού του ΟΤΕΚ µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένων χρόνου για το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010.

7.

8.

Την µε αρ. 315/1.10.09 απόφαση που λήφθηκε στην 34η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

9.

Την µε αρ 17440/16.11.09 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «Κατανοµή εγκριθέντος
αριθµού διδακτικού, διοικητικού, βοηθητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010,στις
εκπαιδευτικές µονάδες Ανώτερης Εκπαίδευσης, Μεταδευτεροβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Ξεναγών και της Κ.Υ. του ΟΤΕΚ ».

10.

Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ΟΤΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

2.

Προκηρύσσουµε την πρόσληψη, µε τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 258 ατόµων ως εκπαιδευτικό
προσωπικό, που θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως
12 κατ’ ανώτατο όριο µηνών από ηµεροµηνίας πρόσληψης, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΣ
και ΙΕΚ του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).
Οι προκηρυσσόµενες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ είναι
οι ακόλουθες:

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ
ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (άτοµα 17)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μια (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών.
Τρεις (3) θέσεις ωροµίσθιων Τουρισµού.
∆ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Ιατρών ειδικότητας Ορθοπεδικού ή Παθολόγου.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πτυχιούχου ΑΕΙ τµήµατος Περιβάλλοντος ή Χηµικού
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Φαρµακευτικής Πτυχιούχου ΑΕΙ.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Χηµικού Πτυχιούχου ΑΕΙ µε εξειδίκευση Χηµεία
Τροφίµων.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Θαλασσοθεραπείας. Πτυχιούχοι ΙΕΚ
θαλασσοθεραπείας-SPA.

Μηχανικού.

-210. Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γεωλογίας και εν ελλείψει υποψηφίων µε τα παραπάνω
προσόντα
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι τµηµάτων ΑΕΙ Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων ή ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
11. Μια θέση (1) ωροµίσθιου Ψυχολόγου. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τµήµατος Ψυχολογίας ή Ιατρός ειδικότητας
Ψυχολόγου.
12. Μια (1) θέση ωροµίσθιου Μαγειρικής Τέχνης.
13. Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
14. Μια (1) θέση ωροµίσθιου Φυσικής Αγωγής.

ΙΕΚ ΡΟ∆ΟΥ (άτοµα 20)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
16.
17.

Μία (1) θέση ωροµίσθιου Ψυχολόγου. Πτυχιούχος ΑΕΙ Τµήµατος Ψυχολογίας ή Ιατρός ειδικότητας
Ψυχολόγου.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου ΑΕΙ Χηµικού ή Φαρµακευτικής.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής
Ιατρικής.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Αισθητικής ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Χειρουργού ή
Ορθοπεδικού
ή
Φυσιάτρου ή ∆ερµατολόγου ή Γενικής Ιατρικής.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουρισµού.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
∆υο (2) θέσεις ωροµισθίων Επισιτιστικών.
Τρεις (3) θέσεις ωροµισθίων Μαγειρικής Τέχνης.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου ∆ιαιτολογίας.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Υγιεινολόγου ή Μικροβιολόγου ή κοινωνικής
Ιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου ΑΕΙ Τµήµατος Περιβάλλοντος.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου ΑΕΙ Τµήµατος Γεωλογίας.

ΙΕΚ ΑΙ∆ΗΨΟΥ (άτοµα 8)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.

2.

3.
4.
5.
3.
4.
5.

Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου ΑΕΙ τµήµατος Γεωλογίας µε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ή
διδακτορικό τίτλο στην Υδρογεωλογία. Εν ελλείψει υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα γίνονται
δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ τµηµάτων Γεωλογίας ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου ΑΕΙ τµηµάτων Χηµικού ή Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας ή Χηµικών
Μηχανικών ή Περιβάλλοντος. Ελλείψει υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα γίνονται δεκτοί
υποψήφιοι ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολόγου.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Υγιεινολόγου ή Μικροβιολόγου ή Κοινωνικής
Ιατρικής - ∆ηµόσιας Υγείας.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου πτυχιούχου Ιατρικής ειδικότητας Χειρουργού ή Ορθοπεδικού. Εν ελλείψει
πτυχιούχος Ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών µε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ή διδακτορικό στο
Μάρκετινγκ Τουρισµού. Εν ελλείψει πτυχιούχος ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΑΣΤΕ.

ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (άτοµα 8)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Μια (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών .
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Τεχνολογίας Τροφίµων.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Επισιτιστικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
∆ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης.

ΙΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (άτοµα 21)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.

∆ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Επισιτιστικών.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τέσσερις (4) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης.
Τέσσερις (4) θέσεις ωροµίσθιων Γαλλικών.
Τέσσερις (4) θέσεις ωροµίσθιων Αγγλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Τεχνολογίας Τροφίµων.
Μία (1) θέση ωροµίσθιου Φιλολογίας.
∆ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Τουριστικών Γραφείων

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης (άτοµα 14)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έξι (6) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Ξενοδοχειακής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Τεχνολογίας Τροφίµων.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου ∆ιαιτολογίας.

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άτοµα 13)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τέσσερις (4) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Υγιεινής
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Ξενοδοχειακής
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Επισιτιστικών
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτοµα 10)
Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μια (1) θέση ωροµίσθιου Επισιτιστικών.
∆υο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Υγιεινής.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου ∆ιαιτολογίας.
Μια (1) θέση ωροµίσθιου Αγγλικών.

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΑΣ
ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (26)
Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.

Επτά (7) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
Επτά (7) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής
∆υο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τεχνολόγοι Τροφίµων – ∆ιατροφής (36).

-4Από τις επτά (7) θέσεις κλάδου ΠΕ18 Τουριστικών Επιχειρήσεων ο ένας από τους επιλεγέντες θα απασχοληθεί
στο ΙΕΚ Αθηνών µε ηµεροµηνία λήξης σύµβασης 30/6/2010.
Από τις επτά (7) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής οι τρεις από τους επιλεγέντες θα απασχοληθούν στο
ΙΕΚ Αθηνών µε ηµεροµηνία λήξης σύµβασης 30/6/2010.

ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (15)
Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.
4.

Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35).
∆υο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής.
Μια
(1)
θέση
κλάδου
∆Ε
Τεχνικός
Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

και

Επισιτιστικών

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών.
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ14 Ιατρών (01).
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής.

ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (23)
Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35).
Πέντε (5) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι.
Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής.

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τεχνολόγοι Τροφίµων –∆ιατροφής.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής.
∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 09 Οικονοµολόγων.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι.
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ14 Ιατρών (01).
ΕΠΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (20)

Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.

Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
Πέντε (5) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής
Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών (01)
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι
ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (15)

Α) Αναπληρωτές
1.

Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)

Επιχειρήσεων.

-52.

∆υο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής.

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών (01)
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τεχνολόγοι Τροφίµων-∆ιατροφής (36).
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών
ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (17)

Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.
4.

∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
∆υο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής
Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής

Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών (01)
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τεχνολόγοι Τροφίµων – ∆ιατροφής (36)
ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (11)

Α) Αναπληρωτές
1.
2.

Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)

Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών (01)
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής

ΕΠΑΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ άτοµα (20)
Α) Αναπληρωτές
1.
2.
3.
4.

Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής
∆υο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
Μια (1) θέση κλάδου ∆Ε Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών

Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής
∆υο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών
Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών (01)

Επιχειρήσεων

-6Από το σύνολο των προκηρυσσόµενων θέσεων αναπληρωτών των ΕΠΑΣ το 50% θα καλυφθεί κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου
35 του Ν.3710/2008.
Κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια επιτροπή µε απόλυτη σειρά προτίµησης των ΕΠΑΣ που
ενδιαφέρεται να προσληφθεί.(Αναπληρωτής ή Αναπληρωτής µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας)
Μαζί µε την αίτηση υποβάλλει: α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07), β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει την
τελευταία ηµέρα απασχόλησης στον ΟΤΕΚ γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οποία να προκύπτει η τελευταία
ηµέρα απασχόλησης στον ΟΤΕΚ δ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους
ταυτότητας ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει ότι δεν παρέχει εργασία µε σχέση
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, ΟΤΑ, δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµόσιους
οργανισµούς και Ν.Π.Ι.∆ των οποίων τη διοίκηση διορίζει το δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος εφ’ όσον υποβάλλει αίτηση για θέσεις αναπληρωτή (πλήρες ωράριο). Εάν η αίτηση αφορά πρόσληψη
αναπληρωτή µε µειωµένο ωράριο, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από
το αρµόδιο συµβούλιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η οποία θα αναγράφει και τις ώρες εβδοµαδιαίας
διδασκαλίας, το αργότερο την ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων. Στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει την άδεια ή
από την άδεια δεν προκύπτουν οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας ή είναι λιγότερες από
τις ώρες που
αντιστοιχούν στη θέση που έχει επιλεγεί δεν επιτρέπεται η πρόσληψη του και ο διευθυντής της ΕΠΑΣ υποχρεούται
να καλέσει τον επόµενο κατά αξιολογική σειρά από τους πίνακες επιλογής που έχουν επικυρωθεί από το ∆.Σ
χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση.
Αιτήσεις υποψηφίων που δε συνοδεύονται από το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών θα απορρίπτονται,
καθώς επίσης και όταν δεν προκύπτουν από αυτά τα απαιτούµενα στοιχεία.
Ως προς τη συµπλήρωση της αίτησης ισχύουν οι περιπτώσεις 2.8.1. και 2.8.2.
Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο των ανωτέρω θέσεων οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τους
υπόλοιπους υποψήφιους.
Για την πλήρωση των προκηρυσσόµενων θέσεων απαιτούνται κατά κλάδο ή ειδικότητα τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ
Α. Εκπαιδευτικοί για τις θέσεις Επισιτιστικών ή Ξενοδοχειακής ή Τουρισµού.
1.
Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο αλλοδαπής τουριστικής κατεύθυνσης ισότιµο µε ελληνικά ΑΕΙ ή πτυχίο
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.
Ελλείψει υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι ΙΕΚ Ειδικός
Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και τροφοδοσίας µε πιστοποίηση Ο.Ε.Ε.Κ. ή ΤΕΕ Ξενοδοχειακής και Εστιατοριακής
Τεχνικής ή ΕΠΑΣ Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή ΤΕΣ Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή
Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ µονοετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι
απόφοιτοι Λυκείου ή πτυχίο Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς
κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ΄ γυµνασίου. Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν
αντίστοιχη διδακτική εµπειρία ενός (1) έτους.
Β. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης
1.
Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Μαγειρικής Τέχνης ή ΕΠΑΣ Μαγειρικής Τέχνης ή πτυχίο τεχνικής και
επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο
Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’
Γυµνασίου ή πτυχίο και βεβαίωση από τον ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιµο µε πτυχίο
Μαγειρικής Τέχνης κατώτερης επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας. Οι παραπάνω
θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα τριετή διδακτική εµπειρία από την οποία τα δύο(2) έτη µπορεί να είναι
επαγγελµατική.
2.
Ελλείψει υποψηφίων µε τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι ΙΕΚ Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης µε πιστοποίηση Ο.Ε.Ε.Κ.
Γ. Εκπαιδευτικοί Αγγλικών
1.
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν
απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
2.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε
επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.
∆. Εκπαιδευτικοί Γαλλικών
1.
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής.

-72.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε επάρκεια
και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.
Ε. Εκπαιδευτικοί Οικονοµικών
Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονοµικών Σπουδών ή
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών
µε κατεύθυνση τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήµης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων – ∆ιοικητική Επιστήµη ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
∆ιοίκησης ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων – Λογιστικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων – Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου ή πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισµών του Ε.Α.Π. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν
χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής
Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας και ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και ∆ικτύων ή Του Προγράµµατος Σπουδών επιλογής «επιστήµες και
πολιτισµός», µε κατεύθυνση Ηλεκτρονική Υπολογιστές και Εφαρµογές τους, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
ισότιµος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και
στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Ζ. Εκπαιδευτικοί Υγιεινής
Πτυχίο ΑΕΙ τµηµάτων Ιατρικής ή Φαρµακευτικής ή Νοσηλευτικής ή Επιστήµης ∆ιαιτολογίας ∆ιατροφής ή ΤΕΙ
τµηµάτων ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας ή ∆ηµόσιας Υγιεινής ή Νοσηλευτικής ή αντίστοιχων τµηµάτων ΚΑΤΕΕ.
Η. Εκπαιδευτικοί Γερµανικών
1.
Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε
επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.
Θ. Εκπαιδευτικοί Τεχνολογίας Τροφίµων
Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίµων-∆ιατροφής-Οινολογίας και Τεχνολ. Ποτών ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ.
Ι. Εκπαιδευτικοί ∆ιαιτολογίας
Πτυχίο ΑΕΙ Tµήµατος Επιστήµης ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής ή ΤΕΙ Τµήµατος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας.
ΙΑ. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
1.
Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή ΕΠΑΣ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή πτυχίο
τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον ΟΕΕΚ από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ισότιµο µε πτυχίο Ζαχαροπλαστικής Τέχνης κατώτερης επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο
εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής. Οι
παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τριετή διδακτική εµπειρία από την οποία τα δυο (2) έτη µπορεί
να είναι επαγγελµατική.
2.
Ελλείψει υποψηφίων µε τα ανωτέρω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι ΙΕΚ
Ζαραπλαστικής µε πιστοποίηση Ο.Ε.Ε.Κ.
ΙΒ. Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
1.
Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής.
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ΙΓ. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Γραφείων
1.
Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Α.Σ.Τ.Ε. ή ισότιµο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.
Εν ελλείψει υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα, να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε πτυχίο ΙΕΚ
ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Γραφείων» ή ∆ίπλωµα Βασικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος «Στελεχών
Τουριστικών Γραφείων» του ΟΤΕΚ.
Άπαντες οι παραπάνω (1 και 2) θα πρέπει απαραίτητος να διαθέτουν προϋπηρεσία σε Γραφείο Γενικού Τουρισµού
τουλάχιστον για 2 έτη. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΙΑΤΑ ή να γνωρίζουν, κατά δήλωσή τους ένα
πρόγραµµα CRS και ένα πρόγραµµα FRONT OFFICE Τουριστικού Γραφείου.
Ι∆. Εκπαιδευτικοί Φιλόλογοι
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και
Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή
Ιστορίας ή φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα
πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και
αντιστοιχία.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ

1. Κλάδος ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35)
1.
Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΤΕ/ΟΤΕΚ τριετούς
κύκλου σπουδών ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2. Κλάδος ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής
1.
Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Μαγειρικής Τέχνης ή ΕΠΑΣ Μαγειρικής Τέχνης ή πτυχίο τεχνικής και
επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο
Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’
Γυµνασίου ή πτυχίο και βεβαίωση από τον ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιµο µε πτυχίο
Μαγειρικής Τέχνης κατώτερης επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας. Οι παραπάνω
θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα τριετή διδακτική εµπειρία από την οποία τα δύο(2) έτη µπορεί να είναι
επαγγελµατική.
3. Κλάδος ∆Ε Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
1.
Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή ΕΠΑΣ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή πτυχίο
τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον ΟΕΕΚ από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ισότιµο µε πτυχίο Ζαχαροπλαστικής Τέχνης κατώτερης επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο
εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής. Οι
παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τριετή διδακτική εµπειρία από την οποία τα δύο (2) έτη µπορεί
να είναι επαγγελµατική.

4. Κλάδος ∆Ε Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ Ξενοδοχειακής και Εστιατοριακής Τεχνικής ή ΕΠΑΣ Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών
Υπηρεσιών ή πτυχίο Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή
πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή πτυχίο
Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ µονοετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι
απόφοιτοι λυκείου ή πτυχίο Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς
κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ΄ γυµνασίου ή πτυχίο και βεβαίωση από τον ΟΕΕΚ από
την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιµο µε πτυχίο Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής Τέχνης κατώτερης
Επαγγελµατικής Σχολής ή πτυχίο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας. Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν
αποδεδειγµένα τριετή διδακτική εµπειρία από την οποία τα δύο (2) έτη µπορεί να είναι επαγγελµατική.
5. Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικών
1.
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της
Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται
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Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
2.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε επάρκεια και
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.
6.Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικών
1.
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής.
2.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα ως άνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε επάρκεια
και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.

7. Κλάδος ΠΕ 07 Γερµανικών
1.
Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.
Ελλείψει υποψηφίων εκπαιδευτικών µε τα παραπάνω προσόντα, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε
επάρκεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην ξένη γλώσσα και ενός έτους διδακτική εµπειρία.
8. Κλάδος ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και
Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή
Ιστορίας ή φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ¨Ενωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για
τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και
αντιστοιχία.
9. Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής.

10. Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής
Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας και ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και ∆ικτύων ή Του Προγράµµατος Σπουδών επιλογής «επιστήµες και
πολιτισµός», µε κατεύθυνση Ηλεκτρονική Υπολογιστές και Εφαρµογές τους, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
ισότιµος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
11. Κλάδος ΠΕ 14 Ιατρών (01)
Πτυχίο τµήµατος Ιατρικής Σχολής και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
12. Κλάδος ΠΕ 18 Τεχνολόγοι Τροφίµων - ∆ιατροφής (36)
Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίµων-∆ιατροφής-Οινολογίας και Τεχνολ. Ποτών ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ.

13. Kλάδος ΠΕ 09 Οικονοµολόγων
Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονοµικών Σπουδών ή
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών
µε κατεύθυνση τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήµης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων – ∆ιοικητική Επιστήµη ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
∆ιοίκησης ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων – Λογιστικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων – Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου της Κύπρου ή πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισµών του Ε.Α.Π. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν
χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
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14. Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής
Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και
στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης της αλλοδαπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Προκειµένου ο υποψήφιος να έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης, θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της θέσης για
την οποία υποβάλλει αίτηση.
Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελµατική) λαµβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών, µόνο εφόσον
είναι αντίστοιχη µε την ειδικότητα/ µάθηµα για το οποίο υποβάλλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.
Η παραπάνω προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος µόνο αν υπερβαίνει το ένα εξάµηνο κατ’ έτος.
∆ιδακτική προϋπηρεσία για εξάµηνη απασχόληση µε πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας ανά
εκπαιδευτικό έτος.
Η διδακτική εµπειρία λαµβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών µόνο εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί σε
τριτοβάθµια, µεταδευτεροβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Στις περιπτώσεις που γίνεται δεκτό ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, ο υποψήφιος θα πρέπει
να διαθέτει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου. Αν οι ανωτέρω υποψήφιοι δεν έχουν
απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη
χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τη γνώση της ελληνικής Ιστορίας.
Στους κλάδους ∆Ε Τεχνικός Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής και Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
προηγούνται οι κάτοχοι βεβαίωσης τρίµηνης παιδαγωγικής επιµόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.
Στους κλάδους ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ 09 Οικονοµολόγων, ΠΕ 14 Ιατροί, ΠΕ 18
Τεχνολόγοι Τροφίµων ∆ιατροφής, ΠΕ 19 Πληροφορικής και ΠΕ 20 Πληροφορικής προηγούνται οι
κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναµου προς το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ).
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι που έχουν πτυχίο/ βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναµο,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα για το διορισµό εκτός
ΑΣΠΑΙΤΕ.
ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ)
Οι κάτοχοι των κατωτέρω πτυχίων απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).
Α. Τµηµάτων ΑΕΙ:
α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
β. ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως
γ. Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου.
δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
Β. Σχολής Νηπιαγωγών
Γ. Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
∆. ∆ιδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήµες της αγωγής και
Ε. Καθηγητικών Σχολών. ∆ηλαδή:
α. Φιλολογίας
β. Θεολογίας
γ. Μαθηµατικών
δ. Φυσικών
ε. Γαλλικής Γλώσσας
στ. Αγγλικής Γλώσσας
ζ. Γερµανικής Γλώσσας
η. Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων
θ. Φυσικής Αγωγής
ι. Οικιακής Οικονοµίας και
ια. Μουσικής
ιβ.Θεατρικών Σπουδών
ιγ.Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης
ιδ.Ιταλικής Γλώσσας
ΣΤ. Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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Οι Επιτροπές προσλήψεων θα προβούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων και τη σύνταξη σχετικών πινάκων µε
βάση τα προσόντα των υποψηφίων και το παρακάτω αναφερόµενο σύστηµα επιλογής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΣ και ΙΕΚ
Α) Επιστηµονική και Παιδαγωγική συγκρότηση
1) Βαθµός Πτυχίου που απαιτείται για
τη θέση ( µόνο ένα πτυχίο )
:

ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ

2) ∆εύτερο Πτυχίο
(Τριτ/θµιας εκπ/σης ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ)

Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΕ, ή
ΕΠΑΣ ή
ΤΕΣ, ή
Βασική ΟΤΕΚ

⇒

Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς

12
10
8

Άριστα
Λίαν καλώς
Καλώς

6
4
2

8

Σηµείωση:
Απαιτείται ο αξιολογικός χαρακτηρισµός να αναφέρεται ρητά στον τίτλο σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση
θα λαµβάνεται ο µικρότερος χαρακτηρισµός επίδοσης, δηλ. ΚΑΛΩΣ. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση περισσότερων
του ενός µοριοδοτείται µόνον ο ανώτερος τίτλος.
3) ∆ιδακτορικό δίπλωµα
(µόνο ένα τίτλο)

:

15 µόρια

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master)
(µόνο ένα τίτλο)
B) Ξένες γλώσσες
1) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικής ή Γαλλικής ή
Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής.

:

10 µόρια

:

5 µόρια για κάθε γλώσσα
και µέχρι δύο γλώσσες

2) Καλή γνώση ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή
Ιταλικής ή Ισπανικής

2 µόρια για κάθε γλώσσα
και µέχρι δύο γλώσσες
:

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
α) Άριστη γνώση (Γ2/C2)
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε
βαθµολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
−MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY−
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL−MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL
−MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
(β) Καλή γνώση (Β2):
•
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε
βαθµολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
−COMMUNICATOR−και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
−COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −
COMMUNICATOR −(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 780 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλλει µαζί
µε το πιστοποιητικό:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριµένο πιστοποιητικό
γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε
δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο.
Επισηµαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά
δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του
διπλώµατος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
Σηµείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται
βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του
πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερµανικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBST∆NDIGES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
∆) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου
Περούτζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου
Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
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Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε
αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της
αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και
από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η ίδια γλώσσα µοριοδοτείται µόνο µία φορά, δηλαδή το ανώτερο επίπεδο (Άριστη).
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις,
όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο
από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις
διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από
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αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων
σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε
απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις
αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωµένα
αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του
περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.
1599/1986
3) Στην περίπτωση καθηγητών ξένων γλωσσών δεν µοριοδοτείται ως ξένη γλώσσα το πτυχίο ξένης
γλώσσας που είναι αντίστοιχο µε τον τίτλο σπουδών της ειδικότητας που γίνεται η αίτηση.
4) Είναι ευνόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου
αποδεικνύει και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Γ) Πτυχίο ή δίπλωµα παιδαγωγικών σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ
(πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή Παιδαγωγικά Τµήµατα ΑΕΙ,
εξαιρουµένων των πτυχιούχων Σχολών Θετικών,
Φιλοσοφικών και Θεολογικών Επιστηµών, στην
περίπτωση που το πτυχίο τους είναι απαραίτητο
(βασικό πτυχίο) για τη θέση που υποβάλλουν αίτηση.

:

4 µόρια

∆) Εµπειρία ( ∆ιδακτική ή επαγγελµατική )
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη κατ’ ανώτερο όριο τριών ετών και εφόσον αποκτήθηκε µέσα στην
τελευταία 15ετία.
Ειδικότερα:
•

•

•

∆ιδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΑΣΤΕ) για 6µηνη απασχόληση µε
πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 140 ώρες διδασκαλίας ετησίως.
∆ιδακτική εµπειρία σε δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια
εκπαίδευση για 6µηνη απασχόληση µε πλήρες ωράριο ή
τουλάχιστον 170ώρες διδασκαλίας ετησίως.

:

3 µόρια κατ’ έτος (εκπ/κό έτος
Σεπτέµβριος-Ιούνιος)

:

2 µόρια κατ’ έτος (εκπ/κό έτος
Σεπτέµβριος-Ιούνιος)

Για τους έχοντες εµπειρία ως Προϊστάµενοι σε τµήµατα αντίστοιχα µε την
ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης σε Ξενοδοχεία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας ή
(3) αστέρων και Προϊστάµενοι Τουριστικών Γραφείων Γενικού Τουρισµού.

:

2 µόρια κατ’
έτος

Παρατηρήσεις:
1) Οι βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας προκειµένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις ώρες
διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέµβριος έως Ιούνιο).
2) Εντός του ιδίου εκπαιδευτικού έτους (Σεπτέµβριος έως Ιούνιο) µοριοδοτείται µόνο µία από τις ανωτέρω
τρεις περιπτώσεις.
3) Όσον αφορά βεβαιώσεις από ιδιωτικά ΙΕΚ απαιτείται επικύρωση από την αρµόδια διεύθυνση εποπτείας
του ΟΕΕΚ.
4) Η παραπάνω προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος µόνο αν υπερβαίνει το ένα εξάµηνο κατ΄
έτος.
5) Επιπρόσθετα, βεβαιώσεις εµπειρίας της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή
από διορισµένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914 άµισθο διερµηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει
διοριστεί διερµηνέας, µε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται µόνο
πράξη αναγνώρισης.
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1.

∆ιαδικασία Προσλήψεων
1.1

Η αξιολόγηση, η κατάρτιση πινάκων µε τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και η επιλογή
όσων προσλαµβάνονται θα πραγµατοποιηθεί από κατά τόπους τριµελείς Επιτροπές, που
ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕΚ µετά των αναπληρωτών τους
ως κατωτέρω:
Α) Τριµελής Επιτροπή Αθηνών (ΙΕΚ Αθηνών) για τους υποψηφίους του ΙΕΚ Αθηνών.
Β) Τριµελής Επιτροπή Ναυπλίου (ΕΠΑΣ Ναυπλίου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Ναυπλίου
και ΙΕΚ Ναυπλίου.
Γ) Τριµελής Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης (ΕΠΑΣ Ηρακλείου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ
Ηρακλείου και του ΙΕΚ Ηρακλείου.
∆) Τριµελής Επιτροπή Μακεδονίας (ΕΠΑΣ Μακεδονίας) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ
Μακεδονίας και ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.
Ε) Τριµελής Επιτροπή Ρόδου (ΕΠΑΣ Ρόδου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Ρόδου και του
ΙΕΚ Ρόδου.
Ζ) Τριµελής Επιτροπή Κέρκυρας (ΕΠΑΣ Κέρκυρας) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Κέρκυρας
και του ΙΕΚ Κέρκυρας.
Η) Τριµελής Επιτροπή Θράκης (ΕΠΑΣ Θράκης) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Θράκης.
Θ) Τριµελής Επιροπή Γαλαξειδίου (ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ
Γαλαξειδίου.
Ι) Τριµελής Επιτροπή Αθηνών (Κ.Υ.) για τους υποψηφίους που είναι εγγεγραµµένοι στους
πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου 35Ν.3710/2008 και την επιλογή σε
ποσοστό 50% των προκηρυσσοµένων θέσεων αναπληρωτών και του ΙΕΚ Αιδηψού.
Κ) Τριµελής Επιτροπή Αναβύσσου (ΕΠΑΣ Αναβύσσου)
για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ
Αναβύσσου και ΙΕΚ Αναβύσσου.
Με την ίδια απόφαση θα οριστεί ο Γραµµατέας και ο αναπληρωτής Γραµµατέας της κάθε
Επιτροπής.
Οι πίνακες και τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών θα υποβληθούν για επικύρωση στο ∆.Σ
του ΟΤΕΚ. Μετά την επικύρωση θα πρέπει οι ∆ιευθυντές των ΕΠΑΣ και οι Προϊστάµενοι των
ΙΕΚ να αναρτήσουν για τουλάχιστον ένα δεκαήµερο τους πίνακες που αφορούν τη µονάδα
τους και την επετηρίδα Ν.3710/08 συντασσόµενου αποδεικτικού ανάρτησης και να
προσλάβουν όσους επιλέγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα έναρξης των µαθηµάτων.

1.2

Οι αρµόδιες Επιτροπές θα απορρίπτουν αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι α) είχαν εργαστεί την
εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009 στον ΟΤΕΚ µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και κατά την
ηµεροµηνία επιλογής τους (από τις Επιτροπές) δεν έχουν συµπληρώσει διάστηµα µεγαλύτερο
των τριών µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία απασχόλησής τους, β) δεν έχουν υποβάλει
το σύνολο των προβλεπόµενων υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986 όπως ακριβώς
προβλέπεται (περιπτώσεις 2.8.4 και 2.8.5).

1.3

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συµπληρωθεί κατά τους προβλεπόµενους τύπους ή
συνοδεύονται από ελλιπή ή λανθασµένα δικαιολογητικά ή δεν προκύπτουν από αυτές τα
απαιτούµενα στοιχεία για την αξιολόγησή τους θα απορρίπτονται.
Ακόµη η Επιτροπή προσλήψεων µπορεί να απορρίπτει αιτήσεις υποψηφίων εφόσον έχουν
επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεµφθεί στα αρµόδια όργανα για
αντισυµβατική συµπεριφορά.
Ενστάσεις υποψηφίων για µη τυχόν επιλογή τους θα υποβάλλονται απευθείας στις αρµόδιες
κατά τόπους Επιτροπές που διενεργούν τη διαδικασία πρόσληψης εντός δεκαήµερης
προθεσµίας από της ανακοίνωσης των πινάκων επιλογής στις κατά τόπους Σχολές.

Οι εν λόγω Επιτροπές θα συντάξουν έκθεση µε την άποψή τους επί των ενστάσεων που θα
υποβληθεί προς το ∆.Σ. του ΟΤΕΚ, το οποίο και θα αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη ή
αποδοχή, προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες.
Στις αρµοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών είναι και η υποχρέωσή τους να κοινοποιούν µε
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ευθύνη τους στους υποψηφίους την απόφαση του ∆.Σ. του ΟΤΕΚ όσον αφορά την ένστασή
τους και να απαντούν επί των αιτήσεων τους σε θέµατα που αφορούν τη διαδικασία
επιλογής.
Ο ΟΤΕΚ διατηρεί το δικαίωµα µετά την επιλογή των υποψηφίων να µη καλέσει τους
επιλεγέντες για ανάληψη υπηρεσίας λόγω αδυναµίας λειτουργίας τµήµατος ή τµηµάτων ή
στην περίπτωση που ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν συµπληρώνει το υποχρεωτικό
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο επιλεγείς µπορεί µε ένστασή του
προς την αρµόδια Επιτροπή να ζητήσει την επιλογή του στη δεύτερη προτίµησή του.
Οι επιλεγέντες για τα ΙΕΚ θα προσληφθούν για το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο ή και για τα
δύο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών και θα αναλάβουν υπηρεσία την ηµέρα έναρξης
διδασκαλίας του µαθήµατος που έχουν επιλεγεί.
1.4

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για ένα ΙΕΚ, µια ΕΠΑΣ και για δύο µόνο
θέσεις (µία σε ΙΕΚ και µία σε ΕΠΑΣ).
Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιλέγεται (ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ) σύµφωνα µε τη σειρά
προτίµησής του, δεν θα συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής για την άλλη θέση που έχει
υποβάλει αίτηση.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ υποψηφίων, για την επιλογή θα λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος ανεργίας µε σειρά αυτού που έχει το µεγαλύτερο χρόνο ανεργίας.
Εάν υπάρξει ισοβαθµία και σ’ αυτή την περίπτωση, θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης
του βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος). Εάν η ηµεροµηνία κτήσης του βασικού τίτλου
σπουδών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου.

1.5

Εάν κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου επιλεγέντες υποψήφιοι αποχωρήσουν για
οποιοδήποτε λόγο, θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από τους επόµενους κατ’ αξιολογική σειρά
υποψηφίους του πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί από το ∆.Σ του ΟΤΕΚ, χωρίς να
απαιτείται νεότερη απόφαση και εφόσον δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του συναφούς
µαθήµατος από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

1.6

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης όπως και ύπαρξης κενών
θέσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, προκειµένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική
ευρυθµία, αυτές θα πληρούνται µε απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφεροµένων από την
Αγορά Εργασίας µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕΚ και
εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (βασικό πτυχίο) και τις προϋποθέσεις πρόσληψης,
χωρίς όµως να απαιτείται εµπειρία διδακτική ή επαγγελµατική ή ειδικότητα για τους ιατρούς
ΙΕΚ.
Στην περίπτωση κάλυψης κενών θέσεων Μαγειρικής Τέχνης και Ζαχαροπλαστικής, γίνονται
δεκτοί από την Αγορά Εργασίας, ως ανωτέρω, υποψήφιοι βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ οι οποίοι
θα είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού θα καταβάλλονται δε αποδοχές ΥΕ κατηγορίας.
Για όλους τους ανωτέρω προσληφθέντες από την Αγορά Εργασίας ισχύουν οι ίδιες
προϋποθέσεις πρόσληψης (περιπτώσεις 2.8.4, 2.8.5, 1.2 και 3.2).

1.7
Στην περίπτωση κενών θέσεων λόγω µη ύπαρξης υποψηφίων µε την προβλεπόµενη από την
Προκήρυξη προϋπηρεσία διδακτική ή επαγγελµατική, η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να προτείνει
στο ∆.Σ για πρόσληψη υποψηφίων που κατά την κρίση της από τα συνηµµένα δικαιολογητικά
έχουν την ικανότητα να διδάξουν το συγκεκριµένο µάθηµα και εφόσον διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα (βασικό πτυχίο).

1.8

2.
2.1

Στην περίπτωση που υποψήφιος Ξένων Γλωσσών διαθέτει επάρκεια και πτυχίο ΑΕΙ, το πτυχίο
ΑΕΙ δε µοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο. ∆ηλαδή το δεύτερο πτυχίο µοριοδοτείται µόνο όταν
υπάρχει βασικό πτυχίο. Στην περίπτωση της επάρκειας, αυτή δε θεωρείται ως πρώτο πτυχίο
και εποµένως δε µοριοδοτείται άλλο πτυχίο ΑΕΙ ως δεύτερο πτυχίο.
Προϋποθέσεις υποψηφίων:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν
απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους οµογενείς από Κύπρο, Ίµβρο, Τένεδο,
Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.
Για τους πολίτες των χωρών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της
ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε Πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύονται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας (Ν.2413/96
ΦΕΚ124).
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2.2

Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύµφωνα µε τις
ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική
κοινωνική υπηρεσία.
∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα τους.

2.3

Να µην υπάρχει κώλυµα για ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
(άρθρο 8 Ν. 3528/9-2-07).

2.4

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πιστοποιούµενης δε της υγείας και της
φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών από τις αρµόδιες υγειονοµικές
επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφονται από τον
Προϊστάµενο της µονάδας εκπαίδευσης/κατάρτισης., σε γενικές γραµµές, τα καθήκοντα της
θέσης στην οποία πρόκειται να προσληφθούν.

2.5

Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

2.6

Οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο, ωροµίσθιοι) που
κατά την περίοδο 2008-2009 ενώ προσλήφθηκαν σε κάποια από τις εκπαιδευτικές
µονάδες του ΟΤΕΚ, στη συνέχεια, µετά την παρέλευση ενός µηνός από την πρόσληψή
τους παραιτήθηκαν, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και να καλύψουν µόνο τις
κενές θέσεις που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
εκπαιδευτικών. (Ευνόητο είναι ότι προηγούνται των εργαζοµένων στο δηµόσιο
περίπτωση 2.7)

2.7

Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε
δηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και ΝΠΙ∆, των
οποίων τη διοίκηση ορίζει το δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και να καλύψουν µόνο τις κενές θέσεις
ωροµισθίων ή αναπληρωτών µε µειωµένο ωράριο εργασίας που θα προκύψουν µετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.8.1

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό
έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση» υποψηφίου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά νοµίµως
επικυρωµένα προς στις αρµόδιες κατά τόπους επιτροπές.
Η ευθύνη της σωστής συµπλήρωσης της αίτησης και των συνηµµένων απαιτούµενων
δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

2.8.2

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση» χορηγείται από τον ΟΤΕΚ και υποβάλλεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης
περίληψης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο των Αθηνών, µε δαπάνη του ΟΤΕΚ.

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσµη δε γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Πρέπει δε να συµπληρωθεί µε µεγάλη επιµέλεια και προσοχή
ώστε να είναι πλήρης.
∆ιόρθωση ή συµπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, µε νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούµενη
και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δε θα
γίνεται δεκτή.
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2.8.3

Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

2.8.4

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα. Ν 3528/07.

2.8.5

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει την τελευταία ηµέρα
απασχόλησης στον ΟΤΕΚ, στην ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στον
ΟΤΕΚ από την οποία να προκύπτει η τελευταία ηµέρα απασχόλησης στον Ο.Τ.Ε.Κ..

2.8.6

Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων και σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον οικείο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ,
ΙΤΕ, ΟΕΕΚ) και πρόσθετη βεβαίωση του αξιολογικού χαρακτηρισµού επίδοσης των πτυχίων τους.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής
Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α ) όπως ισχύει κάθε φορά, και
κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής
εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α
), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την
αντιστοιχία του τίτλου. Επίσης εξαιρούνται οι ιατροί πτυχιούχοι χωρών µελών της Ε.Ε στους
οποίους έχει χορηγηθεί µε απόφαση Νοµάρχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ιατρού.

2.8.7

Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ µε την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειµένου να
ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των υποψηφίων.
Η ηµεροµηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας µε υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας

3.
3.1

3.2

Γενικά
Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελµατική) λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται κατά τα
ανωτέρω µόνο εφόσον είναι αντίστοιχη µε τον κλάδο ή ειδικότητα/µάθηµα για το οποίο έχει
υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της
αίτησης ή εκείνα που θα υποβληθούν µεταγενέστερα ή αναζητηθούν µετά την πρόσληψη από
τις εκπαιδευτικές µονάδες δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης ή δεν συµβαδίζουν µε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά των κείµενων διατάξεων η πρόσληψη θα ανακαλείται.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάληψη υπηρεσίας είναι:
α) Η υποβολή το αργότερο την ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων
από τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Κράτους άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρµόδιο Συµβούλιο σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις , η οποία θα αναγράφει και τις ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας,
εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στον ΟΤΕΚ.
Στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει την άδεια ή από την άδεια δεν προκύπτουν οι ώρες
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας ή είναι λιγότερες από τις ώρες που αντιστοιχούν στη θέση που έχει
επιλέγει, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και ο ∆ιευθυντής της ΕΠΑΣ ή ο προϊστάµενος του ΙΕΚ
υποχρεούται να καλέσει τον επόµενο κατά αξιολογική σειρά υποψήφιο από τους πίνακες
επιλογής που έχουν επικυρωθεί από το ∆.Σ χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση. Οι
εργαζόµενοι στον ΟΤΕΚ µπορούν να εργαστούν µόνο ως ωροµίσθιοι των ΙΕΚ έως 10 ώρες
εβδοµαδιαίως και µόνο εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Στην περίπτωση που οι ώρες
διδασκαλίας είναι περισσότερες από 10 την εβδοµάδα δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και ο
προϊστάµενος ΙΕΚ υποχρεούται να καλέσει τον επόµενο κατά αξιολογική σειρά υποψήφιο ως
ανωτέρω.
β) Η υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού και ειδικά για τους αναπληρωτές στο ιδιωτικό
συµφωνητικό θα προβλέπεται το υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας για τις ΕΠΑΣ
παρ. 9 άρθρου 23 Ν 3105/03.
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γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρέχουν υπηρεσία στον ΟΤΕΚ µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου. Ως προς τη χρονική διάρκεια της σύµβασης η επιλογή από τους προσλαµβανόµενους θα
γίνει ως εξής:
Πρώτα οι προσλαµβανόµενοι από τους πίνακες κατά κλάδο (άρθρο 35 Ν3710/08) µε φθίνουσα
σειρά µε πρώτο αυτόν που έχει καλύτερη σειρά εγγραφής στον πίνακα οποίος θα επιλέξει την
σύµβαση που επιθυµεί, κατόπιν ο δεύτερος σε σειρά εγγραφής στον πίνακα κ.ο.κ.
Στη συνέχεια οι προσλαµβανόµενοι µε προτεραιότητα στα προσόντα 1 µε φθίνουσα σειρά µε
πρώτο τον προσλαµβανόµενο µε τα περισσότερα µόρια όπου θα επιλέξει τη σύµβαση που
επιθυµεί
Κατόπιν οι προσλαµβανόµενοι µε προτεραιότητα στα προσόντα 2 µε την ίδια φθίνουσα σειρά στη
συνέχεια µε προτεραιότητα στα προσόντα 3 κ.ο.κ.
Στην περίπτωση µειωµένου ωραρίου διδασκαλίας, οι αποδοχές τους θα υπολογίζονται
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3105/03 (αριθµός ωρών διδασκαλίας /
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας).

Η αναγγελία πρόσληψης, η βεβαίωση-δήλωση-εργοδότη ή οικιοθελούς αποχώρησης στον
ΟΑΕ∆ και τα ιδιωτικά συµφωνητικά θα υπογράφονται από τον διευθυντή της ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ
από τον προϊστάµενο τους.
3.3

Όσον αφορά την επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο, αυτή µπορεί να έχει
αποκτηθεί µε οποιαδήποτε µορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγγελµα είτε ως απασχόληση
µε εξάρτηση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα .
Η εµπειρία αποδεικνύεται:
Α) Για τους µισθωτούς του ∆ηµόσιου τοµέα :
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆, Ο.Τ.Α πρώτου και
δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆ του δηµοσίου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ή σε υπηρεσίες δηµόσιου
χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή
δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η
χρονική διάρκεια της παροχής της.
Β) Για τους µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα :
•
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
•
Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο
8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το
είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο και η
κατηγορία του Ξενοδοχείου.

Γ) Για του ελεύθερους επαγγελµατίες:
1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισής του.
2. Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι
εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της
εµπειρίας, και
3. Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια της εµπειρίας.

∆) Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
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α)Βεβαίωση
του
εργοδότη
στον
οποίο
απασχολήθηκε,
στην
οποία
να
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος τους απασχόλησης του ενδιαφεροµένου
και
β)Βεβαίωση
του
οικείου
ασφαλιστικού
οργανισµού,
είτε
πρόκειται
για
αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και
το είδος τους απασχόλησης του ενδιαφεροµένου
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος τους εµπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή τους επωνυµίας τους επιχείρησης, αν πρόκειται
περί νοµικού προσώπου και κατηγορία του Ξενοδοχείου.
Βεβαίωση τους αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
νοµοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα τους
αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα
των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι µεταπτυχιακοί, καθώς και οι εν γένει ανώτεροι τίτλοι σπουδών θα λαµβάνονται υπόψη για
µοριοδότηση στην κατάθεση αίτησης ως κριτήριο µισθολογικής ένταξης µόνο εφόσον
συνδέονται άµεσα µε το µάθηµα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, για όσους θα
προσληφθούν.
Για τους υποψηφίους των ΙΕΚ ο προϊστάµενος του ΙΕΚ αποφασίζει αν ο µεταπτυχιακός τίτλος
συνδέεται άµεσα µε το µάθηµα για το οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος για µισθολογική
ένταξη.
4.

Οι προσλαµβανόµενοι αναπληρωτές θα αµείβονται σύµφωνα µε το Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α)
και παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3105/2003.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ θα αµείβεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 2/66580/0022 ΦΕΚ
96/Β/23-1-2004 όπως θα ισχύει κάθε φορά.

5.

Αντίγραφο της παρούσας Απόφασης-Προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΤΕΚ και όλων των µονάδων, συντασσόµενου αποδεικτικού
τοιχοκόλλησης, καθώς επίσης αντίγραφό της να κοινοποιηθεί στα καταστήµατα των δήµων
όπου εδρεύουν οι µονάδες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε ευθύνη των προϊσταµένων τους.

6.

Περίληψη της παρούσας Απόφασης-Προκήρυξης να δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Γενικού
∆ιευθυντή και δαπάνη του ΟΤΕΚ µία φορά σε δύο (2) καθηµερινές εφηµερίδες της Αθήνας,
όπου εδρεύει ο ΟΤΕΚ.

7.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα µπορούν να
λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις παρακάτω
διευθύνσεις:

1.

Κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕΚ, ∆ραγατσανίου 4, 4ος όροφος, τηλ. 210 3245348

2.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Αναβύσσου, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 49ο χιλ. Αθηνών- Σουνίου, τηλ. 22910
37024-36998-42294.

3.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Γαλαξειδίου, Γαλαξείδι, τηλ. 22650 41997-41998
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4.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Ηρακλείου, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνη Χάνι, τηλ. 2810 761363332927.

5.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Θράκης, Ξενοδ. <<THRAKI PALACE>>, 4o χλµ. Λεωφ. Αλεξ/πολης-Μάκρης,
τηλ. 25510 25288-22838-39906

6.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Κέρκυρας, Ξενοδ. «∆ΕΜΠΟΝΟΣ» Γουβιά Κέρκυρας, τηλ. 26610 91541.

7.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Μακεδονίας, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», παραλία Περαίας, τηλ. 23920 23257

8.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Ρόδου, Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ», Εθνάρχου Μακαρίου 1, 22410 74445, 24353

9.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ Ναυπλίου, Ξεν/χείο «ΑΣΤΕΡΙΑ», Τολό Αργολίδας, τηλ. 27520 59229

10.

ΙΕΚ Αθηνών, Φαραντάτων 4 Αθήνα (Αµπελόκηποι), τηλ. 210 7782655.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
Κεντρική Υπηρεσία
Τµήµα Γραµµατείας- ∆ιοίκησης
∆ραγατσανίου 4 -ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3. ΑΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού
•
Τµήµα Εποπτείας ΝΠ∆∆ & ΑΕ
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•

Γραµµατεία
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