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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
(ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και
διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας
της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία
των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Ειδικής Αγωγής.

Η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων και
εκπαιδευτικών διερμηνέων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών  στα  ΔΙΕΚ Ειδικής
Αγωγής του άρθρου 23, παρ. 3, του Ν.4186/2013 (Α΄193)

Α. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων θα παράσχουν
αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών)
για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής όπως εμφανίζονται
στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής κυρίως έχουν οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν
εξειδίκευση:

α)  Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Κωφών και Βαρηκόων  (Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από
την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος).

β)  Στη γραφή Braille Τυφλών και Αμβλυώπων με χαμηλή όραση (Πιστοποιητικό επάρκειας από
την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών δηλαδή από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή β) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Βορείου
Ελλάδος.

Β. Οι υποψήφιοι ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί διερμηνείς θα παράσχουν  διερμηνεία στην
εκπαίδευση των ειδικοτήτων για άτομα με προβλήματα ακοής για τις ειδικότητες που θα
λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο
πίνακα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν  πτυχίο ΑΕΙ ή
ΑΤΕΙ και βεβαίωση διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το  Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
ή από το Σωματείο Διερμηνέων  Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,



Γ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν κυρίως οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  αντίστοιχης

ειδικότητας, που διαθέτουν εξειδίκευση:
α)  Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Κωφών και Βαρηκόων  (Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από

την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος).
β)  Στη γραφή Braille Τυφλών και Αμβλυώπων με χαμηλή όραση (Πιστοποιητικό επάρκειας από

την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών δηλαδή από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή β) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Βορείου
Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν  γραπτή αίτηση στα ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής εντός
αποκλειστικής προθεσμίας , από Τρίτη 29-04-2014  έως και Παρασκευή 02-05-2014.

ΑΘΗΝΑ
Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής:
Διεύθυνση: Πίνδου 27
Τηλέφωνο: 210 6002044
Ημέρες και Ώρες: Τρίτη 29-04-2014 , 09.00 π.μ. – 20.00 μ.μ

Τετάρτη 30-04-2014, 09.00 π.μ. – 20.00 μ.μ
Παρασκευή 02-05-2014, 09.00 π.μ. – 18.00 μ.μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαία-Χορτιάτη.
Διεύθυνση:  Γεωργικής σχολής 95
Τηλέφωνο:  2310  473441
Ημέρες και Ώρες: Τρίτη 29-04-2014 , 09.00 π.μ. – 20.00 μ.μ

Τετάρτη 30-04-2014, 09.00 π.μ. – 20.00 μ.μ
Παρασκευή 02-05-2014, 09.00 π.μ. – 18.00 μ.μ

Δ.Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου
επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση -
δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).
Ε. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με την ειδικότητά
τους, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους , όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-
10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΣΤ. Ο αξιολογικός πίνακας της παρούσας πρόσκλησης θα ισχύσει συμπληρωματικά μετά την
εξάντληση του αξιολογικού πίνακα της αριθμ. 11871/16-10-2013 πρόσκλησης και του αξιολογικού
πίνακα της αριθμ. 15762/18-12-2013 συμπληρωματικής  πρόσκλησης.
Ζ. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή του ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής πραγματοποιείται ο έλεγχος της
γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα
δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ


