ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Η Γηεύζπλζε ηνπ ΙΔΚ , ηνπιάρηζηνλ ηξείο
(3)εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, αλαθνηλώλεη πίλαθα κε
ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ.
2. Οη ππνςήθηνη γηα θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπλα
ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο,
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλζην ΙΔΚ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
a. Σρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη
ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία
ηαπηόηεηαο θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ
ππνςεθίνπ, θαζώο θαη ε ζεηξά πξνηίκεζεο
ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πξόθεηηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζην ΙΔΚ.
b. Τνλ εθάζηνηε πξνβιεπόκελν πξσηόηππν
ηίηιν ζπνπδώλ (απνιπηήξην ή πηπρίν), ηνπ
νπνίνπ ζα εθδίδεηαη θσηναληίγξαθν κε
κέξηκλα ηνπ IΔΚ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ
επηινγή, θαη ζα επηζηξέθεηαη ν πξσηόηππνο
ηίηινο ζηνλ ππνςήθην. Σε πεξίπησζε πνπ
είλαη αδύλαηε ε πξνζθόκηζε ηνπ πξσηόηππνπ
ηίηινπ, ζα πξνζθνκίδεηαη πξσηόηππν
απνδεηθηηθό ηίηινπ ζπνπδώλ, πνπ ζα
εθδίδεηαη από ηε Σρνιηθή Μνλάδα
απνθνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζην νπνίν
ζα αλαγξάθεηαη ν ηειηθόο βαζκόο
απνθνίηεζεο
c. Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή
Γηαβαηήξην, ησλ νπνίσλ ε θσηνηππία κπνξεί
λα επηθπξώλεηαη θαη από ην ΙΔΚ. Σε
πεξίπησζε έιιεηςεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο
ή Γηαβαηεξίνπ ζα πξνζθνκίδεηαη
Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο.
d. Βεβαίσζε ΙΚΑ ή Γεκόζηαο Υπεξεζίαο, ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε πξνϋπεξεζία
(εκεξνκίζζηα ή έηε) πνπ ηπρόλ
πξαγκαηνπνίεζε ν ππνςήθηνο ζε
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη εηδηθόηεηα ή
βεβαίσζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο
(ΓΟΥ), στην νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξόλνο

άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο επηηήδεπζεο από ηνλ
ππνςήθην.
e. Η απόδεημε ηεο πξνϋπεξεζίαο είλαη ζηελ
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ.
f. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πξνθεηκέλνπ γηα πνιύηεθλν γνλέα ή ηέθλν
πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο.
Από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηα a, b, c, είλαη
ππνρξεσηηθά.
3. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γηα επηινγή ππνβάιινληαη
ζηα ΙΔΚ θάζε Σεπηέκβξην γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν
θαη θάζε Ιαλνπάξην γηα ην εαξηλό εμάκελν, όπσο
απηό ζα θαζνξίδεηαη, από ην ρξνλνδηάγξακκα
ελεξγεηώλ ηνπ εμακήλνπ πνπ εθδίδεηαη από ηε
Γηεύζπλζε Καηάξηηζεο ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., πξηλ από ηελ
έλαξμε θάζε εμακήλνπ Καηάξηηζεο.
4. Η Γηεύζπλζε ηνπ ΙΔΚ , εληόο πέληε (5) εκεξώλ
από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ επηινγήο, θαηαξηίδεη θαη αλαθνηλώλεη
πίλαθα αμηνιόγεζεο θαηά εηδηθόηεηα κε
κνξηνδόηεζε, αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ηα
παξαθάησ:


Τν βαζκό ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, ν νπνίνο
απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην IΔΚ. Τα
κόξηα πνπ δίλεη ν ηίηινο είλαη ηόζα όζα ν
γεληθόο βαζκόο, κε κεηαηξνπή ηνπ
θιαζκαηηθνύ κέξνπο ζε δεθαδηθό.

Σε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ είλαη
εθθξαζκέλνο ζε δηαθνξεηηθή από ηελ εηθνζαβάζκηα
θιίκαθα, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ ζε εηθνζαβάζκηα
θιίκαθα.


Τελ πξνϋπεξεζία ζηελ εηδηθόηεηα είηε ζην
δεκόζην είηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα : Γηα θάζε
200 εκεξνκίζζηα, ζηξνγγπινπνηνύκελα ζηελ
πιεζηέζηεξε 200άδα ε αλά έλα έηνο
ππεξεζίαο ζηξνγγπινπνηνύκελν ζην
πιεζηέζηεξν αθέξαην έηνο, 5 κόξηα κε
αλώηαην όξην ηα 20.





Τελ ειηθία ηνπ ππνςεθίνπ, 2 κόξηα αλά έηνο
κεηά ην 18ν κέρξη ην 21ν, κε αλώηαην όξην ηα
έμη (6) κόξηα. Ωο αθεηεξία ινγίδεηαη ε 1ε
Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γελλήζεσο.
Τελ ηδηόηεηα ηνπ πνιύηεθλνπ γνλέα ή ηνπ
ηέθλνπ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, όπσο απηή
απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή
Κνηλόηεηαο ή επίζεκν έγγξαθν ηεο Έλσζεο
Πνιπηέθλσλ Διιάδαο, (5) πέληε κόξηα.

Οη πίλαθεο πεξηέρνπλ αλαιπηηθά ηα κόξηα επηινγήο
θαηά θαηεγνξία θαη αζξνηζηηθά γηα όινπο ηνπ
ππνςεθίνπο, επηιεγέληεο θαη επηιαρόληεο.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκηώλ, ηε ζεηξά θαζνξίδνπλ ε
ηδηόηεηα πνιύηεθλνπ γνλέα ή ηέθλνπ πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ε πξνϋπεξεζία, ν βαζκόο ηνπ ηίηινπ θαη
ηέινο θιήξσζε από επηηξνπή πνπ νξίδεη ν Γηεπζπληήο
ηνπ ΙΔΚ.
5. Υπνςήθηνο, πνπ βάζε ησλ κνξίσλ ηνπ κπνξεί λα
επηιέγεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα εηδηθόηεηεο,
αλαγξάθεηαη κόλν ζηνλ πίλαθα ηεο 1εο θαηά
ζεηξά πξνηίκεζεο εηδηθόηεηαο, όπσο απηή
θαζνξίδεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ.

