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Αγαπητοί/ές Διευθυντές/ντριες,
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης
εύχεται καλό έτος κατάρτισης και καλή επιτυχία σε όλους, ορίζοντας την έναρξη του νέου έτους
κατάρτισης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.
Η ένταξη νέων ειδικοτήτων στα Δ.ΙΕΚ συνέβαλε στην αναβάθμισή τους ενισχύοντας την
επαγγελματική δυναμική των καταρτιζομένων, με βασική επιδίωξη την άμεση απορρόφηση των
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας και κεντρικό στόχο πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου
Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης.
Με τις αριθμ. Κ1/1618055/30-9-2016 και Κ1/162763/3-10-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς εγκρίθηκαν τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν στα Δ.ΙΕΚ της
επικράτειας για το εξάμηνο 2016Β.
Η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτών στα Δ.ΙΕΚ ολοκληρώνεται άμεσα από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και για την ανάθεση των διδακτικών ωρών η οποία θα
ολοκληρωθεί μετά τις αποφάσεις διάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σάς γνωρίζουμε και εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατάχθηκαν στα Δ.ΙΕΚ για εκπαιδευτικό έργο ανάλογα
με την ειδικότητά τους στο Δ.ΙΕΚ στο οποίο υπηρετούν και για όσες ώρες προβλέπει το υποχρεωτικό
τους ωράριο. Όταν δεν συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό τους ωράριο καλύπτουν διοικητικές
ανάγκες στο Δ.ΙΕΚ.
2. Προηγούνται κατά προτεραιότητα και στο σύνολο των ωρών για τις οποίες διατίθενται οι
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακές ώρες)
σύμφωνα με την αριθμ. 141277/Ε2/2-09-2016 υπουργική απόφαση. Οι αποφάσεις για τις
διαθέσεις των εκπαιδευτικών αναμένονται άμεσα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

3. Προηγείται ο αξιολογικός πίνακας που συμπεριλαμβάνει τους πιστοποιημένους –
εγγεγραμμένους εκπαιδευτές ενηλίκων όπως σαφώς αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. Κ1/122418/2908-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σύμφωνα με τα
μητρώα εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ, με απόλυτη αξιολογική σειρά και σύμφωνα με το σύνολο της
κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα ΔΙΕΚ.
4. Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν καλύφθηκαν από τον παραπάνω πίνακα
καλύπτονται από ωρομίσθιους εκπαιδευτές, όπως αξιολογικά κατατάσσονται στον δεύτερο πίνακα
κατά Περιφέρεια, με απόλυτη αξιολογική σειρά, με βάση την ειδικότητά τους και σύμφωνα με το
σύνολο της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα ΔΙΕΚ. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά
εκπαιδευτή ενηλίκων, σε όλες τις δημόσιες δομές Διά Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20)
διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική
ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται
οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως όπως προβλέπεται στον κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ
(ΦΕΚ 1807/02-07-2014).
5. Κατά τη χρήση Εργαστηριακών Κέντρων από Δ.ΙΕΚ και στις περιπτώσεις που δεν έχει διατεθεί
προσωπικό τους για συμπλήρωση ωραρίου στα Δ.ΙΕΚ σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015
(ΦΕΚ 1318/2015).
6. Στα εργαστηριακά μαθήματα και όπου επιβάλλεται ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου για
διδακτικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, δύναται η πρόσληψη 2ου εκπαιδευτή ανά 20
καταρτιζόμενους και η οποία θα εγκριθεί από τη ΓΓΔΒΜΝΓ με το σύνολο των εγκρίσεων των
αναθέσεων των διδακτικών ωρών.
Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες ανάθεσης διδακτικών ωρών θα γίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, με πλήρη διαφάνεια και αυστηρή τήρηση των αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων
εκπαιδευτών, όπως προβλέπονται στην αριθμ. Κ1/122418/29-08-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
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