ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ∆ – ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 3 του παρόντος αρχείου)
Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 4 του παρόντος αρχείου)
Φωτοτυπία Αστυνομικού ∆ελτίου Ταυτότητας
Τίτλους σπουδών
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης – σεμιναρίων (όπου απαιτούνται και εάν
υπάρχουν).
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (όπου απαιτούνται και εάν υπάρχουν)
7. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό πιστοποιεί τα δηλωθέντα στοιχεία
8. Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εκτυπώνεται οι σελίδες 5 & 6 του παρόντος αρχείου).
Για τους εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ υποβάλλονται ΜΟΝΟΝ τα 1, 2, 3, 4, 8 και
η βεβαίωση πιστοποίησης.
Όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών είναι αριθμημένα µε ενιαία αρίθμηση συμπεριλαμβανομένης και
της αίτησης.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται:
ΟΑΕ∆ ∆ιοίκηση
"Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕ∆ -ΛΑΕΚ"
∆ιεύθυνση Α3, Τμήμα ΛΑΕΚ,
Εθνικής Αντιστάσεως 8,
174 56 Άλιμος
o
o

Η παρούσα διαδικασία γίνεται για µία και ΜΟΝΟΝ φορά.
Στην περίπτωση που μεταβληθούν τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία, θα µπορείτε µετά από την
πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής, να υποβάλετε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις µόνον ON –
LINE.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Όσοι επιθυµούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση εγγραφής στο µητρώο των εισηγητών του ΟΑΕ∆ και να προσκοµίσουν τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆.
Κανένας εισηγητής δεν µπορεί διδάξει σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν προηγουμένως
δεν έχει λάβει τον Αριθµό Μητρώου Εισηγητή από τον ΟΑΕ∆.
Οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν:
o Πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ή ισότιµο τίτλο σπουδών
του οποίου η κτήση έγινε στην αλλοδαπή και έχει αναγνωριστεί από τις αρµόδιες αρχές.
o Πτυχίο ΙΕΚ πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ

o Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ ή Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιµου τίτλου σπουδών που
βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ •
Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου ή ΤΕΣ ή ισότιµου τίτλου σπουδών
που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή
o Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιµου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ
Σε περίπτωση που το πρόγραµµα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές µε ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος
σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος µε το αντικείµενο της κατάρτισης, τότε πέραν του
τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκοµίσουν εναλλακτικά:
o
o

Βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριµένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί
αντίστοιχο µάθηµα µε αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον πενήντα
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o

150 ωρών στο γνωστικό αντικείµενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς
τουλάχιστον επαγγελµατικής ή διδακτικής εµπειρίας στο αντικείµενο αυτό.

Ειδικά:
o για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται
δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείµενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, προσκοµίζουν µόνο τη σχετική βεβαίωση
πιστοποίησης που περιλαμβάνει και τους τομείς πιστοποίησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εισηγητών µε σπουδές
σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης
µε εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση
επικυρωμένου τίτλου σπουδών, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίζεται το βιογραφικό τους σηµείωµα μαζί
µε συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ∆ -ΛΑΕΚ

Σας υποβάλλω σφραγισμένο φάκελο για ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕ∆ ΛΑΕΚ, στο εξωτερικό
µέρος του οποίου αναγράφεται «Εισαγωγικό Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕ∆ -ΛΑΕΚ». Ο φάκελος της
ένταξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά µε αρίθμηση όλων των φύλλων:
Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου)
Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
Τίτλους σπουδών
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης – σεμιναρίων (όπου απαιτούνται
και εάν υπάρχουν).
o Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (όπου απαιτούνται και εάν υπάρχουν)
o Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό πιστοποιεί τα δηλωθέντα στοιχεία
o Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εκτυπώνεται οι σελίδες 13 & 14 του παρόντος αρχείου).
o
o
o
o

Ημερομηνία...... /......... /201...
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή
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ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
Αριθμός πρωτοκόλλου:*

*Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυµο: ___________________________________________________________________________
Όνοµα:

___________________________________________________________________________

Όνοµα πατρός: ______________________________________________________________________
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: ___________________________________________________________
Ημερομηνία γέννησης _________________________________________________________________
Α.Φ.Μ.: ____________________________________________________________________________
∆.Ο.Υ. _____________________________________________________________________________
Φύλο:

Άνδρας:

Γυναίκα:

Οδός:_______________________________________________________Αρ._____________________
Πόλη: ______________________________________________________________________________
Νοµός: _____________________________________________________________________________
Ταχ. Κώδικας: _______________________________________________________________________
Αρ. τηλεφώνου: ______________________________________________________________________
Αριθµός Fax: ________________________________________________________________________
Ε-mail: _____________________________________________________________________________
Αρ. κινητού _________________________________________________________________________
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1988)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1988)

ΠΡΟΣ(1):

ΟΑΕ∆ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α3 -ΛΑΕΚ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α. Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών µε αριθµούς .………………………………………… …………………..
………………………………………… είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
Β. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή.
Ημερομηνία: ................................................
Ο ∆ηλών

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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