
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
 

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήµατα που 
αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωροµισθίων 

εκπαιδευτών στις (ΣΕΚ) για το Σχολικό Έτος 2014-15.  

 

Παρακαλούµε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής της 
αίτησης συµβουλευτείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος και τις 
οδηγίες βήµα-βήµα για τη διαδικασία ηλεκτρονικής  υποβολής της 

αίτησης 

 

Προσοχή: 

Για να έχετε ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα 
πρέπει να έχετε κάνει οριστική υποβολή, να έχει εµφανιστεί το 
κουµπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και να έχει καταχωρηθεί η 

ηµεροµηνία υποβολής. 

 

 
1.  Χρησιµοποιώ τα στοιχεία εισόδου που είχα για άλλες προκηρύξεις 
του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και δεν µπορώ να εισέλθω στο σύστηµα για να κάνω 
την αίτηση; 
 
Ισχύουν µόνο οι λογαριασµοί χρηστών (όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που  
δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους  
εκπαιδευτές ∆ΙΕΚ (01/09/2014 – 22/09/2014).   
 

∆εν ισχύουν οι λογαριασµοί για άλλες προσκλήσεις του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, όπως για 
εκπαιδευτές Σ∆Ε ή Κ∆ΒΜ.  

 
2.  Προσπαθώ να κάνω εγγραφή, αλλά εµφανίζεται το µήνυµα ότι ο 
χρήστης υπάρχει. 
 
∆οκιµάστε να κάνετε την εγγραφή σας µε διαφορετικό όνοµα χρήστη (username). Μην 
χρησιµοποιείτε ως username κάποιο σύνηθες όπως maria, dimitris κτλ, αλλά συνοδεύστε 
το µε κάποιο προσδιοριστικό πχ maria1981, dimitris2014  

 
3. Ολοκλήρωσα την εγγραφή µου στο σύστηµα αλλά έχω ξεχάσει τα 
στοιχεία εισόδου. Τι κάνω; 
 

Επιλέγετε τον σύνδεσµο «ΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ» και αιτείσθε είτε ανάκτηση 
κωδικού ή υπενθύµιση χρήστη. 
 

Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία καταχωρήσετε το email σας και δεν το 

αναγνωρίζει σηµαίνει ότι δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας. 
 

 



Ελέγξτε αν: 

Μετά την εγγραφή σας, εµφανίστηκε το µήνυµα  "αποστολή email επιβεβαίωσης"; 
Εάν εµφανίστηκε και το επιλέξατε τότε ελέγξτε εκτός από τα εισερχόµενα και την 
ανεπιθύµητη αλληλογραφία (spam). 
Εάν είχατε κάνει λάθος email κατά την εγγραφή σας, τότε κάνετε εγγραφή εκ νέου µε νέο 
email και διαφορετικό username. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι δεν ισχύει λογαριασµός χρήστης που έχετε για τις άλλες 
προκηρύξεις του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, εκτός των ∆ΙΕΚ, και εκτελείτε τη διαδικασία εγγραφής εκ 
νέου.  
 

4. Στα πεδία της αίτησης συµπληρώνω ώρες και έτη ή µόρια; 
 

Συµπληρώνετε ώρες ή έτη ανάλογα το πεδίο. Ο υπολογισµός σε µόρια γίνεται από το 
σύστηµα. Συµβουλευτείτε και την πρόσκληση. 

 

5. Το πεδίο «∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σχετική µε το αντικείµενο των 
προκηρυσσόµενων ειδικοτήτων στα Ι.Ε.Κ.» ποια προϋπηρεσία 
αφορά.   
 
Αφορά αποκλειστικά την προϋπηρεσία σε ∆ηµόσια ΙΕΚ και στο αντίστοιχο πεδίο της 
ηλεκτρονικής φόρµας αναγράφετε τον αριθµό ωρών.  
 

6. Έχω εργασιακή εµπειρία 4,8 έτη, αλλά το σύστηµα δεν µου 
επιτρέπει την συµπλήρωση αυτού του αριθµού.  
 
Το σύστηµα επιτρέπει στα πεδία αυτά την καταχώρηση µόνο ακέραιων τιµών. Μπορείτε 
να το στρογγυλοποιήσετε σε 5.  

 
7. Προσπαθώ να καταχωρήσω την επιµόρφωση και το πεδίο δεν µου 
επιτρέπει να το συµπληρώσω. 
 
Στα πεδίο της φόρµας µοριοδότησης συµπληρώνετε µόνο αριθµούς. 
Πχ για 30 ώρες επιµόρφωσης, συµπληρώνετε το 30. ∆εν δέχεται λεκτικά πχ ΝΑΙ 
Εάν έχετε βεβαιώσεις σε µήνες θα πρέπει να κάνετε την αναγωγή σε ώρες. 
 

8. Έχω και πτυχίο δεύτερης ειδικότητας. Μπορώ να κάνω αίτηση σε 
δύο ειδικότητες; 
 
Μπορείτε να κάνετε µόνο µια αίτηση σε µια εκ των δύο ειδικοτήτων σας. 

 
9. Επιλέγω καταχώρηση µετά τη συµπλήρωση της φόρµας 
µοριοδότησης και εµφανίζει αριθµό µορίων 0.0 
 

Ακόµα και αν στην εκτυπωµένη αίτηση ο αριθµός των µορίων εµφανίζεται 0 (µηδέν) δεν 
υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Ο υπολογισµός των µορίων γίνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα σε χρονική στιγµή που δεν υπάρχει µεγάλος όγκος αιτήσεων. Μπορείτε να 
ελέγξετε τα µόριά σας κάποια από τις επόµενες ηµέρες προχωρώντας σε επανεκτύπωση 
της αίτησης 
 

10. Πού συµπληρώνω στην ηλεκτρονική αίτηση την διδακτική 
επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ   
 



Όπως αναγράφει και η προκήρυξη η διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν µοριοδοτείται.   

11. Πόσα ΣΕΚ µπορώ να επιλέξω; 
 
Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις ΣΕΚ της ∆ιεύθυνσης ∆ια Βίου Μάθησης που επιλέξατε. 
Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη µπορείτε επίσης να επιλέξετε όλες τις ΣΕΚ. 
 

12. Έχω οριστικοποιήσει την αίτησή µου και ξέχασα να 
συµπληρώσω την εργασιακή µου εµπειρία . Πώς µπορώ να το 
διορθώσω; 
 
Από τη στιγµή που έχετε κάνει οριστική υποβολή και έχει εµφανιστεί η επιλογή της 
εκτύπωσης αίτησης µπορείτε να επιλέξετε το κουµπί «∆ΙΑΓΡΑΦΗ» και να προχωρήσετε 
σε διορθώσεις.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή της «∆ιαγραφής» θα είναι ενεργή µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
  

13. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τι κάνω; 
 

Θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας αυτοπροσώπως, όπως ορίζονται στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, από 24/11/14 έως 26-11-14, στην έδρα των κατά τόπους ∆.Ι.Ε.Κ, για τις 
αντίστοιχες ΣΕΚ (όπως περιγράφονται στον παρακάτω αντίστοιχο πίνακα της 
πρόσκλησης) τις οποίες ορίσατε ως ΣΕΚ Υποβολής Φακέλου στην ηλεκτρονική σας 
αίτηση..  
 

14. Μπορώ να υποβάλλω απλά φωτοαντίγραφα ή πρέπει να είναι 
επικυρωµένα; 
 

Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωµένα, σύµφωνα µε το Ν.4250/2014. 
 

15. Κατά την περίοδο κατάθεσης των δικαιολογητικών θα λείπω στο 
εξωτερικό. Πώς θα υποβάλλω τον φάκελό µου; 
 
Μπορείτε να τα καταθέσει αντί για εσάς άλλο πρόσωπο, αλλά µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπως απουσίας στο εξωτερικό το οποίο θα πιστοποιείται ή σε 
περιπτώσεις ασθενείας του αιτούντα. Η εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής και θα υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο.  
 


