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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Αθήνα, 20.05.2019 

Αρ. Πρωτ.: 23076 
 

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΤΚ 11145, Κ. Πατήσια, Αθήνα   

Πληροφορίες: Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Κατσίκη Βασιλική   

Τηλέφωνο:  210- 8392047, 2041   

Fax: 210- 8250246   

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

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020  

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Πράξεων με τίτλο: 

Α. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 

έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας», στο Μέτρο 

01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» , και 

Β. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 

έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και για τους 

δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2018 και για τις Περιφέρειες Αττικής, 

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας», στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης 

Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020», 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ.188763/10-10-2011 ( ΦΕΚ 2284/ Β΄/13-10-2011 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ.919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Β΄/27-10-2014), 9657/122441/10-11-2015 ( ΦΕΚ 

2537/Β΄/25-11-2015) και 1437/69301/18-05-2018 ( ΦΕΚ 1770/Β΄/18-05-2018 ) όμοιες, 
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2. Το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 ( ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997 ), όπως ισχύει, 

3. Το άρθρο 30 του Ν.4314/2014 ( ΦΕΚ 265/Α’ /23-12-2014) , με το οποίο εισήχθη εξαίρεση για 

Βεβαίωση ΑΣΕΠ από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2527/1997 και για  έγκριση του ΠΥΣ 33/2006 για 

τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, 

4. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/ 07-07-2016), που τροποποιεί την 

παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες 

Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015, 

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 Εγκύκλιο με Θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων», 

6. Την αριθμ.32/15688/25-01-2019 ( ΦΕΚ 320/Β΄/8-02-2019 ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της 

δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 ( «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» ), του 

ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι Πράξεις έχουν ενταχθεί και 

θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του 

Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020», 

7. Την αριθ. 02/133η/05.04.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

ΕΚΔΙΔΕΙ 
 

την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της οποίας καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως 

Εκπαιδευτές. 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να συνάψει συμβάσεις έργου με 

Εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς 

γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης (όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), σύμφωνα με την αριθμ. 32/15688/25.01.2019 Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά 

σε ποιά θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές. 

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι των κάτωθι  Τίτλων Σπουδών: 

 Γεωπόνος ( όλες οι ειδικότητες ) 

 Κτηνίατρος 

 Δασολόγος 

 Γεωλόγος  

 Τεχνολόγος Γεωπονίας ( όλες οι ειδικότητες ) 

 Τεχνολόγος Τροφίμων 

 Δασοπόνος 
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 Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο εκπαιδευτών 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) Εγγεγραμμένους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού  

     Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ ), 

β) Εγγεγραμμένους εκπαιδευτές ενηλίκων στο εισαγωγικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και 

γ) Μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 

Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων των περιπτώσεων (β) και (γ), θα πρέπει να αποδεικνύεται: 

 κατοχή τουλάχιστον επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με πτυχίο σχετικό με το 

αντικείμενο των πεδίων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων που 

απαιτούνται για αυτές, 

 διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές πεδίο κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης 

δεξιοτήτων (Βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που 

αποδεδειγμένα ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 

100 ωρών),  

 γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων των περιπτώσεων (β) και (γ), οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

εντάσσονται στο μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 7 της αριθμ.11510/14-12-2016 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, υπάλληλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρειών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, 

σωματείων-συλλόγων). 

 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι τις 30-07-2020 ( με πιθανότητα 

παράτασης), ενδεικτικά είναι: 

 Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού μετά την έγκριση του Υπευθύνου Υλοποίησης 

Προγραμμάτων Κατάρτισης  (Υπεύθυνος Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων σύμφωνα με την αριθμ. 

32/15688/25-01-2019 Υπουργική Απόφαση), 

 Διάθεση, συλλογή, τήρηση και αποστολή των παρουσιολόγιων στον Υπεύθυνο Υλοποίησης 

Προγραμμάτων Κατάρτισης, 

 Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης για οποιοδήποτε θέμα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.  
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Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ/ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 

Το ύψος της ωριαίας οικονομικής αποζημίωσης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα 

κατάρτισης ορίστηκε στα 30,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.38/129ης/21-02-2019 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦ870Ξ3Μ-1Ν2). Το ποσό αυτό αφορά στις συνολικές αποδοχές, 

συμπεριλαμβανομένων  των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων στις οποίες υπόκειται 

και θα βαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό των Πράξεων. Η απόδοση της αποζημίωσης θα γίνεται 

είτε με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών (ελεύθεροι επαγγελματίες), είτε με παραστατικό 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για τις λοιπές 

κατηγορίες εκπαιδευτών.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

Α. Το εισόδημα από τις ανωτέρω συναλλαγές των εκπαιδευτών οι οποίοι θα αμειφθούν με παραστατικό 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης), δε δύναται στο σύνολό του να υπερβαίνει τις 10.000,00 € 

ετησίως. 

Β. Ειδικά για τους εκπαιδευτές που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα,  οι 

πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται, δεν μπορούν να είναι κατά μήνα ανώτερες από το 

σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ενώ απαγορεύεται και να υπερβαίνουν τις εκάστοτε 

αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. 

 
Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά 

εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ’ εξαίρεση τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά 

πρόγραμμα κατάρτισης, για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, 

εκτός Κρήτης και Εύβοιας.  

 
Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές, δεν δύναται να ξεπερνά τις οχτακόσιες δέκα (810) 

ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε 

δύναται να ξεπερνά τις τριακόσιες εξήντα (360) ώρες.  

 
Για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης ανά εκπαιδευτή, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου 

ωραρίου εργασίας. 

 

Στη σύμβαση μίσθωσης έργου, θα καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης και το ποσό της αποζημίωσης.  

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις καταβάλλονται επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015.  

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής και νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο σύμφωνα με 

τους πίνακες κατάταξης, μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου - εφόσον δεν υπερβαίνει τα 
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όρια που αναφέρονται ανωτέρω - εάν η νέα σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του ίδιου έργου και με τον 

περιορισμό των διατάξεων του ΠΔ 164/2004.  

 

 

Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Η αξιολόγηση για την ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών, θα πραγματοποιηθεί από τις Αρμόδιες Επιτροπές 

Αξιολόγησης. 

Για τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, η  ένταξή τους στο μητρώο 

εκπαιδευτών  του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο του πιστοποιητικού που θα 

προσκομίσουν κατά την αίτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα.  

Για τους μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, η ένταξή τους στο μητρώο 

εκπαιδευτών  του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα στο κεφάλαιο Α της παρούσας καθώς και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΕ ΠΑΑ.    

 

Ε.  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 Η μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών που έχουν ενταχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ,  περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ                   

(σε μήνες) 

ΓΙΑ 0-12 μήνες -  1 ΜΟΡΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΓΙΑ ≥13 μήνες - 2 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
ΑΝΕΡΓΟΙ 

Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του 

ΟΑΕΔ από όπου θα προκύπτει ο χρόνος 

εγγραφής τους στο μητρώο 

ΤΥΠΙΚΗ               
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

- Οι Τίτλοι Σπουδών πρέπει να είναι 

σχετικοί με το αντικείμενο του 

προγράμματος κατάρτισης που θα 

διδάξει ο εκπαιδευτής. 

- Μοριοδοτείται ο ανώτερος 

μεταπτυχιακός τίτλος. 

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του 

ενός δεν μοριοδοτούνται. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - 15 ΜΟΡΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - 10 ΜΟΡΙΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

( Λαμβάνεται 
υπόψη ή  

το Α 

 ή 

 το Β ) 

Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ – 15 ΜΟΡΙΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

- Αφορά σεμινάρια επιμόρφωσης 

στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
- Δεν μοριοδοτείται επιμόρφωση 
διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών. 
  
- Η μοριοδότηση του σημείου Γ είναι 
αθροιστική στη μοριοδότηση του 
σημείου Α ή Β. 

 

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΩΡΩΝ– 5 

ΜΟΡΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΒΜ7ΟΞ3Μ-ΦΕΔ
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ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Οι προτάσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  από 21/05/2019 έως και  04/06/2019 , αποκλειστικά 

σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής προτάσεων 

σύναψης σύμβασης, που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο:  

http://katartisi2019.elgo.gr 
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα θα υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία 

καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης. 

 

Η πρόταση υποψηφιότητας που υποβάλλεται επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο υποψήφιος φέρει 

την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, τη γνησιότητα και την ορθότητα των στοιχείων και 

δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή, μπορεί να 

ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 ). Σε περίπτωση που κατά 

τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται συνολικά και επισύρονται οι 

προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί επιλογή 

υποψηφίου και στην πορεία διαπιστωθεί ανακριβής ή ψευδής δήλωση στοιχείων, ο υποψήφιος 

αποκλείεται και η επιλογή ανακαλείται.  

 

Κατά τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές δηλώνουν μόνο την 

Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους. Εξαίρεση αποτελούν οι άνεργοι, οι οποίοι δύναται να δηλώνουν 

εκτός της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας τους και μια ακόμη στην οποία επιθυμούν να 

απασχοληθούν.  

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων  είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ανωτέρω προθεσμία, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. Εάν 

 
 

 

Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ-0,50 ΜΟΡΙΑ/25 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ                   

( στην ΕΚ. ΕΝ. ) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 150 ΩΡΩΝ – 5 ΜΟΡΙΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Η διδακτική εμπειρία υπολογίζεται 

εφόσον έχει αποκτηθεί σε επίπεδο 

τελευταίας 10ετίας 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 150 

ΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ – 0,02 ΜΟΡΙΑ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 150 

ΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ – 0,01 ΜΟΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – 0,5 ΜΟΡΙΑ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

ΑΔΑ: ΨΒΜ7ΟΞ3Μ-ΦΕΔ
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αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα ( δημόσια αργία ) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 

την επομένη εργάσιμη ημέρα. 

 

Ζ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
    

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων και των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής, οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται - απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υπογεγραμμένη. 

2. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα: Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό. 

3. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας: Ελλείψει 

ταυτότητας, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου ( δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 

κατόχου ). 

4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών: Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, για την ισοτιμία 

του τίτλου, απαιτείται ταυτόχρονα και  πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

5. Βεβαίωση εργοδότη για μισθωτούς ή ασφαλιστικού φορέα ή έναρξης επιτηδεύματος. 

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης του οικείου δήμου: Η βεβαίωση δεν πρέπει να 

είναι παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού, δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο 

προκύπτει η ιδιότητα του δημότη. 

7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης: Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η βεβαίωση δεν 

πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

και κάρτα ανεργίας. 

8. Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας ή Βεβαίωση 

Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού: Η εν λόγω 

βεβαίωση αφορά μόνο στους Γεωτεχνικούς. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση: Κατά το άρθρο 8, παρ. 4 του ν. 1599/1986, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία δηλώνεται ότι: 

       α) ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων,  

       β) ότι ο υποψήφιος έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση 

των  καθηκόντων της θέσεως που επιλέγει, 

ΑΔΑ: ΨΒΜ7ΟΞ3Μ-ΦΕΔ
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       γ) ότι σε πιθανή επιλογή του δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του 

άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του ΠΔ 164/2004 1 , 

δ) έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και πληροφοριών 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους 

της με αρ. πρωτ. 23076/20.05.2019  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινεί στην 

επεξεργασία τους και ε) Διάρκεια ισχύος πιστοποίησης, για τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές. 

        10. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε ισχύ. (Εκτύπωση της οθόνης μητρώου 

του ΕΟΠΠΕΠ με τα στοιχεία του υποψήφιου εκπαιδευτή και τη Διάρκεια Ισχύος Πιστοποίησης) 

        11. Βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα που αποδεδειγμένα    

              ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών 

12.  Βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων. 

13. Επαγγελματική εμπειρία: Αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την 

οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια, το ακριβές αντικείμενο της θέσης και η αντίστοιχη 

αποκτηθείσα εμπειρία ή αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα απ΄ όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο ή άλλο 

σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για απασχόληση η οποία έχει 

παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα. 

14. Διδακτική εμπειρία: Αποδεικνύεται με α) Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος ή φορέα που απασχολήθηκαν στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το χρονικό 

διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας  (να αναφέρονται στη βεβαίωση οι συνολικές ώρες 

διδασκαλίας ανά τομέα, πρωτογενή και εκτός πρωτογενή στην κατάρτιση, καθώς και το σύνολο 

των ωρών διδασκαλίας στην εκπαίδευση) και το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, η ιδιότητα, 

ο κλάδος και ειδικότητα και η σχέση εργασίας με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από 

τον υποψήφιο. 

β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει 
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα. 

Η διδακτική εμπειρία δεν μοριοδοτείται  και  ως χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας. 

 

 Επισημαίνεται ότι: 

 Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν.  

 Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

 

                                           
1 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ.164/2004 «Απαγορεύονται οι 
διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή 
παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να 
είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, 
παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου 
με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προηγούμενου 
άρθρου, είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να 
συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, υπολογιζόμενης και την 
υπό ανάθεση σύμβασης. 
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Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των προτάσεων καθώς και τη 

σύνταξη των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των ενδιαφερομένων (προσωρινοί πίνακες), θα 

υλοποιήσουν οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση των προτάσεων των εν δυνάμει 

εκπαιδευτών που εντάχθηκαν στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα γίνει με βάση τον πίνακα 

μοριοδότησης του κεφαλαίου Ε. Η κατάταξή τους θα γίνει σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της 

βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά.  

 

Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων, θα γίνεται δημόσια κλήρωση σε περιφερειακή 

δομή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι ισοβαθμούντες 

υποψήφιοι δύναται να παραστούν κατά την πραγματοποίηση της κλήρωσης εφόσον το επιθυμούν, καθώς 

θα υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση-πρόσκλησή τους.  

 

Οι αιτούντες θα καταταγούν στους κάτωθι αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια: 

1. Πίνακας Εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ  

 Πιστοποιημένοι  εκπαιδευτές στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ  

 Μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, που πληρούν τους όρους και τις  

     προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14.12.2016 ΥΑ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
της  

     ΕΥΕ ΠΑΑ,  

2. Πίνακας λοιπών κατηγοριών υποψηφίων 

 Πιστοποιημένοι  εκπαιδευτές στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ 

 Μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, που πληρούν τους όρους και τις  

     προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14.12.2016 ΥΑ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
της  

     ΕΥΕ ΠΑΑ.  

3. Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων 

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται: 

 Προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, 

 Προτάσεις από τις οποίες ανακύπτει ανακριβής καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων 

 Προτάσεις  στις οποίες η αίτηση δε φέρει την υπογραφή του υποψηφίου ή δεν πληροί τους 

όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που 

δηλώθηκε. 

 

Μετά τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, θα ακολουθεί έγκρισή τους με Απόφαση 

Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία, οι 
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πίνακες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό σύστημα υποβολής προτάσεων.  

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου 

συγκεκριμένες. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του 

πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου κ.λπ. 

 

           Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή: 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Υπ’ όψη: 

κας Ελένης Ασημακοπούλου & κας Βασιλικής Μπιτσοπούλου 

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 

Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα 

και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

«Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ……. αίτηση 

για την  αριθμ. 23076/20.05.2019   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 

Η έναρξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών για άσκηση ενστάσεων, αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής προτάσεων.  

 

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και αφού η αρμόδια επιτροπή εξετάσει τις ενστάσεις και 

εκφράσει αιτιολογημένα την άποψή της, θα καταρτίσει οριστικούς πίνακες των εν δυνάμει Εκπαιδευτών 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη υποβολής 

ενστάσεων, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθίστανται οριστικοί. 

 

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων (ανεργία, τυπική εκπαίδευση, εμπειρία 

κ.λ.π.) που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι πίνακες επιτυχόντων που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση, θα έχουν ισχύ μέχρι την 

ολοκλήρωση των Πράξεων με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης.  

 

Θ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό  (ενταγμένο στο μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που θα επιλεχθεί  

θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα 

συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη  μορφή: 

 εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),  

 καθώς και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε ποσοστό μικρότερο του 40%,  
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κατόπιν σύμφωνης γνώμης της EYE ΠΑΑ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 

της υπ' αριθμ.11510/14-12-2016 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής του ανωτέρω εκπαιδευτικού προσωπικού για την ανάθεση εκπαιδευτικού 

έργου, κατά προτεραιότητα προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και 

ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, οι υπάλληλοι των Δήμων, των 

Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

Επιπρόσθετα, για την επιλογή των ανέργων θα λαμβάνονται υπόψη η Περιφέρεια του τόπου κατοικίας 

τους και μια (1) ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Για τις λοιπές κατηγορίες, 

λαμβάνεται υπόψη μόνο η Περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. 

 

Κατ’ εξαίρεση για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, 

το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια 

Αττικής. 

 

 H επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια θα 

γίνεται από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης (Υπεύθυνο Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων 

σύμφωνα με την αριθμ.32/15688/25-01-2019 Υπουργική Απόφαση), ο οποίος θα εισηγείται αιτιολογημένα 

σχετικά προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική Απόφαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Ο Υπεύθυνος θα επικοινωνεί με τους εκπαιδευτές της Περιφέρειάς του, σύμφωνα με τους πίνακες 

κατάταξης και θα ορίζει τα θεματικά πεδία που θα διδάξουν, τις ώρες και τις ημερομηνίες απασχόλησής 

τους ανά πρόγραμμα κατάρτισης. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές θα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη 

συμμετοχή τους σε κάθε πρόγραμμα στον Υπεύθυνο και σε περίπτωση που αυτό δεν τηρηθεί, θα βγαίνουν 

εκτός διαδικασίας ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.  

 

Σε περιπτώσεις όπως: 

 ταυτόχρονης υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στην ίδια Περιφέρεια ή  

 τα θεματικά πεδία που μπορεί να διδάξει ο πρώτος επιτυχών εν δυνάμει εκπαιδευτής από  τους 

οριστικούς πίνακες κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή 

 αδυναμίας ή άρνησης αποδοχής της θέσης από μέρους του  ανωτέρω εκπαιδευτή, 

ο Υπεύθυνος  δύναται να χρησιμοποιεί τον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης. 

 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, να ορίζει 

εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
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 Οι επιλεγέντες ως Εκπαιδευτές δεν μπορούν να απασχοληθούν ταυτόχρονα και ως Υπεύθυνοι 

Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης (Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων σύμφωνα με την 

αριθμ.32/15688/25-01-2019 Υπουργική Απόφαση), κατά την ίδια χρονική διάρκεια που έχουν 

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεξαγωγής, αξιολόγησης, παρακολούθησης, 

ελέγχου και υποστήριξης των προγραμμάτων κατάρτισης.  

 Κατόπιν τυχόν επιλογής υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, υποχρεούνται βάσει του άρθρου 31 του 

Ν.3528/2007 να προσκομίσουν την «άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» από το αρμόδιο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Εκπαιδευτές Δημόσιοι Υπάλληλοι που δεν έχουν προσκομίσει 

σχετική άδεια από την Υπηρεσία τους, δεν δύναται να αναλάβουν το έργο. 

 

 

Ι.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
 

 Με τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση η οποία θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

Στη σύμβαση θα καθοριστούν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και λοιποί όροι. 

 Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά 

και μόνο για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Γενικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (σε 

αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, 

δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει). 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει 

συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Οι συμμετέχοντες 

στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική 

ικανοποίηση από τον Οργανισμό για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση 

ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

 Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να 

κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η 

επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 

 Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς 

και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. 

 Με την υποβολή των προτάσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας και παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της ή 

προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο. 

 Η παρακολούθηση και η παραλαβή του εκπαιδευτικού έργου θα γίνεται από τον Υπεύθυνο 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. 

 Σε περίπτωση αποχώρησης εκπαιδευτών που έχουν συνάψει σύμβαση με τον Οργανισμό, θα 

γίνεται καταγγελία της σύμβασής τους και θα τους καταβάλλεται εργολαβικό αντάλλαγμα 

αντίστοιχο με το έργο που έχουν προσφέρει.  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23542
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27466
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 Η επιλογή των υποψηφίων για τις ανωτέρω ανάγκες γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία 

και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

       Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων θα αναρτηθεί: 

 στην Διαύγεια, 

 στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής προτάσεων. 

        

                                                                                                                             Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                                                                                            Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 
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