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«Προκήρυξη Πρόςληψησ Ωρομιςθίων Εκπαιδευτικϊν»
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 50/08, (ΦΕΚ 81,Βϋ, 8-5-2008) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Το γεγονόσ ότι εξαντλικθκαν οι πίνακεσ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ βάςει
τθσ με Αρ. Ρρωτ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) εγκυκλίου πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊνωρομιςκίων ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 για τθν ειδικότθτα ΡΕ18.23-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ρλοίαρχοι).
4. Το με Αρ. Ρρωτ. 35211/Ε2/03-03-2015/Τμ. Α’/ Δ/νςθ Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ/ Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ ζγγραφο για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν πρόςλθψθ ωρομίςκιων
εκπαιδευτικϊν ειδικότθτασ ΡΕ18.23 για τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςχολικοφ ζτουσ 2014-15.

5. Τθν ανάγκθ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ «Ρλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ» για τα
ΕΡΑΛ τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Ρροκθρφςςουμε τθν πρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ειδικότθτασ ΠΕ18.23-ΝΑΤΣΙΚΩΝ
ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ (Πλοίαρχοι) για τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςτο 4ο ΕΠΑΛ Πατρϊν, διάρκειασ 08 ωρϊν

/ εβδομάδα, ζωσ τζλουσ του διδακτικοφ ζτουσ 2014-15.
Τα τυπικά προςόντα για ζνταξθ ςτθν ανωτζρω ειδικότθτα ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.
118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ. είναι:

Ρτυχίο Σχολισ Ρλοιάρχων (ΑΕΝ) ι αδιοτθλεγραφθτϊν, Δοκίμων Αξιωματικϊν Καταςτρϊματοσ,
Δοκίμων Αξιωματικϊν Αςυρμάτου (ΑΔΣΕΝ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
τθσ αλλοδαπισ (1) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε (πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) ι πτυχίο που
αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.(2)

(1)

Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικοφ απαιτείται να ζχουν απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι ιςότιμου

ςχολείου. Πςοι δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να ζχουν πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ για τθν πλιρθ γνϊςθ και τθν
άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ που χορθγείται από τθν επιτροπι του άρκρου 14. παρ.10 του Ν.1566/1985 ι από το
Ριςτοποιθτικό Γλϊςςασ (επίπεδο Γ2). Το πιςτοποιθτικό αυτό απαιτείται και για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.
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(2)

Για τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ ςτουσ οποίουσ ορίηεται ωσ τυπικό προςόν θ κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι

βεβαίωςθσ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ διευκρινίηεται ότι για τθν πρόςλθψθ ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν δεν
είναι απαραίτθτθ θ κατοχι πτυχίου ι βεβαίωςθσ παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ι άλλων ιςοδφναμων πτυχίων (όπωσ αυτά
αναφζρονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 6 του Ν.2525/1997-ΦΕΚ 188Αϋ). Ρλθν όμωσ, κατά τισ προςλιψεισ προθγοφνται
ςτον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν τα πλιρθ προςόντα, δθλαδι ζχουν και παιδαγωγικι επιμόρφωςθ.

Οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τα ανωτζρω τυπικά προςόντα καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ ςτθ
Δ/νςθ Δ.Ε. Αχαΐασ, προςκομίηοντασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά από τθν Τετάρτθ 04/03/2015 μζχρι
και τθ Δευτζρα 09/03/2015 και ϊρα 11.00 π.μ.
1)

Ριςτοποιθτικά ζγγραφα ςτα οποία να αναγράφονται: ο προςωπικόσ Αρικμόσ Φορολογικοφ

Μθτρϊου (ΑΦΜ), θ Δ.Ο.Υ, το ΑΜΚΑ.
2)

Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ.

3)

Ρρωτότυποσ βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν.

4)

Ρρωτότυποι τίτλοι τυχόν μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.

5)

Ρρωτότυπο Ριςτοποιθτικοφ ΑΣΡΑΙΤΕ (αν υπάρχει)

6)

Δικαιολογθτικά αναγνωριςμζνθσ προχπθρεςίασ ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ.

Θ Δ/ΝΣΡΙΑ Δ/ΝΘ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ

ΠΙΕΡΡΘ ΕΤΓΕΝΙΑ

