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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ          

ΤΜΗΜΑ ∆ΒΜ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Ηγ. Γαβριήλ  103-105 

Τ.Κ. 74100  Ρέθυµνο 

Πληροφορίες: Πίτερης Χαράλαµπος-Νικόλαος 

ΤΗΛ: 28310-40052 

FAX: 28310-40055 

 

ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης για προγράµµατα 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων και των 

ελεγκτικών αρχών και φορέων του Επίσηµου Ελέγχου Τροφίµων για το έτος 2017. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆ 149/2010 (ΦΕΚ 242/τ.A΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». 

3. Την αριθµ. 118387 (ΦΕΚ 2667/08-10-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης». 

4. Το ΦΕΚ 234/τ.Α΄ /28-12-2009 «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων  στο δηµόσιο 

τοµέα και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθµ. 55582/1933/25-07-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1491/τ. Β΄/ 29-07-2008) «Ενιαίο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για 

όλα τα επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» 

6. Την αρίθµ. Απόφαση 14707/17-8-2007 (ΦΕΚ 1615/17-8-2007, τ.Β’) «Μητρώο Εκπαιδευτών 

ΕΦΕΤ». 

7. Την αρίθµ. Απόφαση 14708/17-8-2007 (ΦΕΚ 1616/17-8-2007, τ.Β’) «Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των 

επιχειρήσεων τροφίµων και των Ελεγκτικών Αρχών και φορέων του Επίσηµου Ελέγχου 

Τροφίµων». 

8. Τη µε ηµεροµηνία 17-03-2017 εισήγηση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

«Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης για προγράµµατα 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων και των 

ελεγκτικών αρχών και φορέων του Επίσηµου Ελέγχου Τροφίµων για το έτος 2017». 

 

 

 

         Ρέθυµνο   22-03-2017 

         

           Αριθ. Πρωτ: Γ/ΟΙΚ./946 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουµε τη µε ηµεροµηνία 23-03-2017 εισήγηση του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ του 

Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Ρεθύµνης που αφορά στη «Μεθοδολογία Επιλογής Εκπαιδευτών ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας 

Κρήτης για προγράµµατα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων 

τροφίµων και των ελεγκτικών αρχών και φορέων του Επίσηµου Ελέγχου Τροφίµων για το έτος 2017». 

 

Πίνακας Μοριοδότησης: ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΦΕΤ  

 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                                                        50 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (συνυπολογιζόµενα αθροιστικά)                                             22 

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης 

θέσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                          6 

β. Μεταπτυχιακό* (εκτός των Μεταπτυχιακών Τίτλων στο θεµατικό πεδίο Εκπαίδευση 

Ενηλίκων βλ.1.2 α)                                                                                                                        13 

γ. ∆ιδακτορικό* (εκτός ∆ιδακτορικού στο θεµατικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων βλ.1.2 

β)                                                                                                                                                   16 

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος µεταπτυχιακός τίτλος. 

Εµπειροτέχνες ** (σε αντικείµενα συναφή µε τη προκηρυσσόµενη θεµατική ενότητα, 

βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                                         3 

** Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συµµετέχει στη Πρόσκληση ως 

Εµπειροτέχνης τα πεδία 1.1.α, 1.1 β, 1.1 γ,1.2α και 1.2β δεν µοριοδοτούνται. 

1.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                             18 

α. Μεταπτυχιακό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                        15 

β. ∆ιδακτορικό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                            18 

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος µεταπτυχιακός τίτλος. 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)                                   10 

Στο διδακτικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

(αρχές, φιλοσοφία και διδακτική µεθοδολογία) 

(0,50 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10.)                                                               10 

∆ΕΝ µοριοδοτείται : επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 15 ωρών, επιµόρφωση που 

ήταν προαπαιτούµενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ, 

παρακολούθηση ηµερίδων και συνεδρίων. 

2.∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                                       30 

2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων                         30 

(0,5 µόριο ανά 50ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 30)                                                             

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                                                                               5 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση)                      3 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)                                                                                                               1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)                                                                                                      2 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)                                                                                                            3 

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιηµένο επίπεδο και για µία µόνο γλώσσα 

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για 

τίτλους σπουδών γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. 

Τυπική Εκπαίδευση. 
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3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (Πιστοποιητικό σε ισχύ           2 

σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση)                                                             2  

 

Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ∆ΕΝ µοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για 

τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσµετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική 

Εκπαίδευση. 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                      15 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 

Λογίζεται αποδεδειγµένος, µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆, χρόνος συνεχούς ανεργίας 

µεγαλύτερος των 4 µηνών.                                                                                                            15 

Μοριοδοτούνται µε µία (1) µονάδα οι τέσσερις µήνες συνεχούς ανεργίας και µε 

µία (1) µονάδα ανά µήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων µηνών, µε 

ανώτατο όριο τις δεκαπέντε µονάδες. 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Σε υποψήφιους µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται µόρια ως 
ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής: 

Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονέας και τέκνα)          5%, 

Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)  10% 

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)      20% 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

α) Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, µεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλους 

σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 

∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιµία τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

Για την Κατηγορία των Εµπειροτεχνών: Αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών ΙΕΚ ή επάρκεια ξένων 

γλωσσών από το ΥΠΑΙΘ ή προσκόµιση χαρτοφυλακίου εµπειρίας µε έγγραφα που πιστοποιούν τη 

σχετική επαγγελµατική εµπειρία ή όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

β) Επιµόρφωση 

Στα δικαιολογητικά επιµόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να αναφέρεται µε 

σαφήνεια ο Επιµορφωτικός φορέας (δηµόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείµενο της επιµόρφωσης, το 

χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης της επιµόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε 

αντίθετη περίπτωση η επιµόρφωση δεν µοριοδοτείται. Επιπροσθέτως, οι ηµερίδες και τα συνέδρια δεν 

θεωρούνται επιµορφώσεις. 

Επιµόρφωση προερχόµενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαµηνιαία µαθήµατα τυπικής εκπαίδευσης 

(π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήµια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ∆ιδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούµενα για 

εξοµοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

∆ΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιµόρφωσης µε Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του υποψηφίου, 

στο πλαίσιο της ισότιµης αντιµετώπισης των υποψηφίων. 

Σε περίπτωση µη προσδιορισµού ωρών σε βεβαίωση παρακολούθησης επιµόρφωσης µπορεί να 

αξιοποιηθεί το επίσηµο Ωρολόγιο Πρόγραµµα της πραγµατοποιηθείσας επιµόρφωσης. 

γ) ∆ιδακτική εµπειρία 

Για τη µοριοδότηση της διδακτικής εµπειρίας : 

- πρέπει να αποδεικνύεται µε σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες σε προγράµµατα ΕΦΕΤ 
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- εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης 

ασφαλιστικού φορέα. 

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Η διδακτική εµπειρία θα πρέπει να προέρχεται από φορείς κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η διδακτική εµπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν προσµετράται. 

γ) Ξένη Γλώσσα: 

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσηµη µετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) 

δ) Γνώση Η/Υ 

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) 

ε) Αποδεικτικό ανεργίας: 

Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν 

πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Η ανεργία δεν αποδεικνύεται µε υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης ή/και της κάρτας ανεργίας. 

στ) Αποδεικτικό πολυτεκνίας – τριτεκνίας – µονογεονεϊκής οικογένειας: 

Πιστοποιητικό του οικείου δήµου, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί 

προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας 

αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 

τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε.. 

Σηµείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 

πρόσκληση πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

I. Συνοπτική περιγραφή της µεθοδολογίας επιλογής εκπαιδευτών  

 Συγκρότηση  Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτών, 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους 

εκπαιδευτές.  

 Φάση επιλογής: Επιλογή εκπαιδευτών που τηρούν τις βασικές προδιαγραφές και µε βάση τα 

κριτήρια που έχουν τεθεί. 

 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτών. 

                                                            

 

                                                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                     
                                                                         

 

                                                                                          ΜΑΡΙΑ  ΛΙΟΝΗ 


