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ΑΠΟΦΑΗ 
 
Θζμα: «Κακοριςμόσ του τρόπου, του χρόνου, τθσ διαδικαςίασ, των κριτθρίων επιλογισ και 

κάκε άλλθσ αναγκαίασ λεπτομζρειασ για τθν επιλογι των εκπαιδευτϊν ενθλίκων κακϊσ 
και του τρόπου και διαδικαςίασ εγγραφϊν και μετεγγραφϊν των ςπουδαςτϊν, τθσ 
ζναρξθσ και λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ και προγράμματοσ ςπουδϊν του ν. 4186/2013 
(Α’ 193)» 

 
                                                                           

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1.Τισ διατάξεισ των άρκρων 17 ζωσ και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Ά 193) 

«Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
2.Τισ διατάξεισ του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
3.Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ιδρφματοσ 

Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ» 

4.Το π.δ. 132/1989 «Διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λαϊκισ 
Επιμόρφωςθσ (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (Αϋ 64). 

5.Το π.δ. 118 (Α’152) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 85/12 (Α’ 141), «Κδρυςθ Υπουργείου Υποδομϊν 
Μεταφορϊν και Δικτφων και Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Μετονομαςία των 
Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε Υπουργείο Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων» 

6.Το π.δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ  
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1. Κατά τθν τρζχουςα εκπαιδευτικι περίοδο 2013-2014 ο τρόποσ ςτελζχωςθσ των Δθμοςίων 
ΙΕΚ και ΣΕΚ και ΣΔΕ με εκπαιδευτζσ ενθλίκων κα γίνει με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 
Η αίτθςθ των υποψθφίων εκπαιδευτϊν ενθλίκων, θ οποία επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
του νόμου, για τθν επιλογι τουσ ςτα δθμόςια Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ), 
ςτισ δθμόςιεσ Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) και ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 
(ΣΔΕ), κα υποβλθκεί ςε ειδικό πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα παρζχεται από τθ ΓΓΔΒΜ και 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι υποψιφιοι κα καταταγοφν ςε αξιολογικό πίνακα κατάταξθσ ανά Διεφκυνςθ 
Διά Βίου Μάκθςθσ ςφμφωνα με τθν ειδικότθτά τουσ και τθν κατθγορία εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, 
ΔΕ, ΥΕ, Εμπειροτζχνεσ), τα κριτιρια και τθ μοριοδότθςι τουσ, ςφμφωνα με τον πίνακα 
κριτθρίων και μοριοδότθςθσ που ακολουκεί: 
 

                      ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΣΣΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ 

 

ΑΑ..  ΠΠΣΣΤΤΧΧΙΙΟΟΤΤΧΧΟΟΙΙ  

11..  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ––  ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΗΗ  
47 

1.1. ΣΤΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ςυνυπολογιηόμενα  ακροιςτικά) 
Δθλϊνονται από τουσ υποψθφίουσ μόνο  πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά ςχετικά 
με το αντικείμενο τθσ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, μοριοδοτείται ζνα από κάκε κατθγορία και ςτθ 
ςυνζχεια λογίηονται ακροιςτικά. 

 33 

α.1. Ρτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχετικό με το αντικείμενο των 
προκθρυςςόμενων  ειδικοτιτων. 

  19 

 α2. Ρτυχίο Ανϊτερθσ Κρατικισ Σχολισ (Ωδείο, Δραματικισ Τζχνθσ κ.λπ.)   
(προςμετράται και υπολογίηεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των 
προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων) 

  6 

α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ & Ρτυχία Β/κμιασ (Τ.Ε. & Δ.Ε.)   
(Υπολογίηεται όπου προβλζπεται από το προςοντολόγιο ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και 
όταν δεν υπάρχει ςχετικό πτυχίο. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ δεν ςυνυπολογίηεται ςτθ 
μοριοδότθςθ του υποψθφίου). 

  3 

β. Μεταπτυχιακό ςχετικό με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων   6 

γ. Διδακτορικό ςχετικό με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων   8 

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  10  

α. Μεταπτυχιακό ςτθν Εκπαίδευςη  Ενηλίκων    4 

β. Διδακτορικό ςτθν Εκπαίδευςη Ενηλίκων   6 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ εκπαίδευςθσ)  4  

Α) Στο διδακτικό αντικείμενο των προκθρυςςόμενων κζςεων 
(0,25 μόριο ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2. 
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωςθ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν)* 

  2 

Β) Στθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ ι τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων  
(0,5 μόριο ανά 25ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2.  
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωςθ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν)* 

  2 

    

 

22..  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ    32 

2.1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 
Ραρεχόμενθ Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων 
ειδικοτιτων. 
(1 μόριο ανά 28ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 10) 

10  

2.2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςχετική με το μάθημα των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 
ανεξαρτήτωσ δομήσ εκπαίδευςησ (από Β/θμια και άνω) 
(όπου το μάκθμα είναι ακριβϊσ το ίδιο ωσ τίτλοσ ) 
(0,25 μόριο ανά 28ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 2) 

2  

2.3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε δομζσ τησ τυπικήσ Εκπαίδευςησ (Αναγωγή ςχετικά με το Φ.Ε.Κ. 
2844 τ. Βϋ/23-10-2012) 
Ραρεχόμενθ Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ ςε Α/κμια, Β/κμια, Γ/κμια 

15  

2.3.1. ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 μόριο ανά ζτοσ για Γ/κμια μζχρι 5 ζτθ) 

5 

2.3.2. ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 5 
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(1 μόριο ανά ζτοσ για Β/κμια  μζχρι 5 ζτθ) 

2.3.3. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  
(0.5 μόριο ανά ζτοσ για Α/κμια μζχρι 4 ζτθ,  
εκτόσ Ειδικοτιτων Εκπαιδευτϊν ςχετικϊν με τθν Ειδικότθτα Προςχολικισ Αγωγισ και Α.Μ.Ε.Α., όπου 1 μόριο ανά 
ζτοσ, μζχρι 5 ζτθ) 

5 

2.4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε άλλα προγράμματα Μη Συπικήσ Εκπαίδευςησ- Γενικήσ 
Εκπαίδευςησ Ενηλίκων και Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (Κ.Ε.Κ. κ.λπ.) 
(1 μόριο ανά 50ωρο, με μζγιςτο αρικμό μορίων 5) 

5  

 

33..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  10 

3.1. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων  
(Απαραίτθτα τα αποδεικτικά, ςυμβάςεισ, Αποδείξεισ ι Τιμολόγια παροχισ Υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ 
αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και 
όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου απαςχόλθςθ. 
Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ – δεν ςυνυπολογίηεται θ 
εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι εκπαίδευςθ κακώσ ζχει ιδθ μοριοδοτθκεί 
ωσ διδακτικι εμπειρία). 
 

0-3 ζτη 
3-6 ζτη 
6-9 ζτη 
9 και 

παραπάνω 

0-3 μόρια 
3-6 μόρια 
6-9 μόρια 
10 μόρια 

 

44..  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΝΝΣΣΑΑ  5 

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ (ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ)  3 

Καλι γνϊςθ (επίπεδο Β2)= 1 μόριο   1 

Ρολφ καλι γνϊςθ (επίπεδο C1 και άνω)=2 μόρια   2 

Άριςτη Γνϊςη = 3 μόρια   3 

4.2. ΓΝΩΕΙ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ) 
(ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) 

 2 

Ριςτοποίθςθ ΑΣΕΡ   2 

Οι πτυχιοφχοι ξζνων γλωςςϊν ΔΕΝ μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι για τίτλουσ ςπουδϊν οι οποίοι ζχουν 
ιδθ προςμετρθκεί ςτθν κατθγορία 1.1. Τυπικι Εκπαίδευςθ. 
Οι πτυχιοφχοι πλθροφορικισ ΔΕΝ μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι για τίτλουσ ςπουδϊν οι οποίοι ζχουν 
ιδθ προςμετρθκεί ςτθν κατθγορία 1.1. Τυπικι Εκπαίδευςθ. 

  

 

ΒΒ..  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΣΣΕΕΧΧΝΝΕΕ    20 

11..    ΠΠΟΟΤΤΔΔΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ   10 

Εμπειροτζχνεσ (ςε αντικείμενο ςχετικό με τισ προκθρυςςόμενεσ ειδικότθτεσ, για τα εργαςτθριακά 
μακιματα, ωσ εναλλακτικό προςόν ςτθν περίπτωςθ μθ κατοχισ τυπικϊν προςόντων πτυχίου, 
μεταπτυχιακοφ, διδακτορικοφ) ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
με αποδεδειγμζνη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιςτον 5 ετϊν τα τελευταία 10 ζτη 
(απαραίτητη προχπόθεςη) 

  

 
 
 

                  
10 

22..  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ//ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΗΗ  6 

2.1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςχετική με το αντικείμενο των προκηρυςςόμενων ειδικοτήτων 
(απαραίτητη προχπόθεςη) 
Ραρεχόμενθ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ – Μθ τυπικι 
Εκπαίδευςθ ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων 
(με ελάχιςτο αρικμό διδακτικισ εμπειρίασ 150 ώρεσ, προςμετράται 1 μόριο ανά 50ωρο  και 
επιπλζον των 150 ωρϊν προςμετράται 0,5 μόριο ανά 25ωρο με μζγιςτο αρικμό μορίων 6)  

  6 

2.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ εκπαίδευςθσ)  
Απαραίτητη ςε περίπτωςη ζλλειψησ Διδακτικήσ Εμπειρίασ 

 4 

Α) Στο διδακτικό αντικείμενο των προκθρυςςόμενων κζςεων 

(με ελάχιςτο αρικμό ωρϊν επιμόρφωςθσ 250 ώρεσ, προςμετράται 0,5 μόριο ανά 50ωρο και 

επιπλζον των 250 ωρϊν προςμετράται 0,25 μόριο ανά 25ωρο με μζγιςτο αρικμό μορίων 3. ΔΕΝ 
μοριοδοτείται επιμόρφωςθ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν)*. 

  3 

Β) Εκτόσ διδακτικοφ αντικειμζνου, επιμόρφωςθ ςτθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ ι τθ Γενικι 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων (0,25 μόριο ανά 50ωρο, με μζγιςτο 200 ϊρεσ. ΔΕΝ μοριοδοτείται 
επιμόρφωςθ διάρκειασ μικρότερθσ των 25 ωρϊν)*. 

  1 

 

33..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  7 

3.1. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων  
(Απαραίτθτα τα αποδεικτικά, ςυμβάςεισ, Αποδείξεισ ι Τιμολόγια παροχισ Υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ 
αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και 
όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου 

0-5 ζτη 
5-10 ζτη 

10-15 ζτη 
15 και 

παραπάνω 

2 μόρια 
4 μόρια 
6 μόρια 
7 μόρια 
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απαςχόλθςθ. Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ. 

Για τα επιπλζον προςόντα των εμπειροτεχνϊν χρηςιμοποιείται η μοριοδότηςη που 
προβλζπεται για τουσ πτυχιοφχουσ ςτα αντίςτοιχα πεδία μοριοδότηςησ. 

  

 

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΑΑ  7 

ΑΜΕΑ (Κδιοι/ Γονείσ/Αδζρφια/ Σφηυγοι)  
Τρίτεκνοσ/Ρολφτεκνοσ 

 7 

 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  10 

Άνεργοσ ι Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ 
Ιδιωτικόσ Υπάλλθλοσ 
Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ 

 
10 
5 
3 

 
2. Με τθν αίτθςι τουσ οι υποψιφιοι κα δθλϊςουν τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ ςτισ Διευκφνςεισ 

Δια Βίου Μάκθςθσ που επιλζγουν.  
3. Βάςει του αξιολογικοφ πίνακα κατάταξθσ θ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ κα προβεί 

ςε επιλογι και κατανομι των εκπαιδευτϊν και ειδικότερα ανά Δ.Δ.Β.Μ, ανά ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, 
ειδικότθτεσ και ανάγκεσ ςε διδακτικζσ ϊρεσ. 

4. Οι τελικοί πίνακεσ επιλογισ, αφοφ επικυρωκοφν από τθ ΓΓΔΒΜ, κα αποςταλοφν ςτουσ 
Διευκυντζσ των ΙΕΚ-ΣΕΚ, των ΣΔΕ κακϊσ και ςτο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο κα ςυνάψει τισ ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ωρομίςκιασ διδαςκαλίασ. 

5. Ανϊτατο όριο διδακτικϊν ωρϊν ανά εκπαιδευτι ενθλίκων ςε όλεσ τισ δομζσ Διά Βίου 
Μάκθςθσ ορίηονται οι είκοςι (20) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ςυνολικά. Πταν ο 
εκπαιδευτισ ενθλίκων ζχει τθν δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα ι ζχει πλιρθ απαςχόλθςθ ςτον 
ιδιωτικό τομζα, ανϊτατο όριο διδακτικϊν ωρϊν ορίηονται οι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ. 

6. Οι εκπαιδευόμενοι των Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) και των Ινςτιτοφτων 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ), κατά τθν εγγραφι τουσ απαλλάςςονται από τθν καταβολι 
παραβόλου. 

7.Η διαδικαςία μετεγγραφϊν τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 47 του ν. 4186/2013 
παρατείνεται ζωσ 18 Οκτωβρίου 2013. 

8. Οι δαπάνεσ για τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό των ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ (Η/Υ, αναλϊςιμα, 
κλπ.) και τα πάγια κα καλφπτονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ φςτερα από ζγκριςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Διά Βίου Μάκθςθσ. 

9. Οι ςπουδαςτζσ των ΙΕΚ , οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει φοίτθςθ διάρκειασ ενόσ (1) εξαμινου 
ςε ειδικότθτεσ που καταργοφνται, κα ςυνεχίηουν τθ φοίτθςι τουσ ς’ αυτζσ ζωσ και τθν 
ολοκλιρωςι τουσ.   

   
   Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

  ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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