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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 01 SOLUTIONS HELLAS ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Π.Σ.
ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Η 01 Solutions Hellas ανέλαβε για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) την
υλοποίηση συστήματος υποβολής και επεξεργασίας on-line αιτήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων
εκπαιδευτών στο πλαίσιο της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωρομισθίων Εκπαιδευτών στα
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ). Το εν λόγω σύστημα αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου συστήματος Διαχείρισης
Δημόσιων ΙΕΚ/ΣΕΚ που ήδη λειτουργεί επιτυχώς επί σειρά ετών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και επιτρέπει την
παρακολούθηση της συμβασιοποίησης αλλά και των παρουσιολογίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτών
σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ/ΣΕΚ της χώρας, σε σύνδεση online με το back-office σύστημα διαχείρισης
Μισθοδοσίας «PAYBRAIN», το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση και εκκαθάριση της μισθοδοσίας
του συνόλου των εν λόγω ωρομίσθιων εκπαιδευτών (περίπου 20.000 ενεργοί μισθοδοτούμενοι) αλλά
και με το σύστημα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης Έργων «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite» (και τα δύο
προαναφερόμενα συστήματα είναι επίσης κατασκευής της 01 Solutions Hellas).
Ο ρόλος του νέου συστήματος θα είναι να υποδεχθεί μέσω εξειδικευμένης προς τούτο web
πλατφόρμας τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, να εκτελέσει
την μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια που προβλέπει το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαμορφώσει
τους πίνακες μοριοδότησης και να υποστηρίξει όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και τη
συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών που τελικά θα επιλεγούν (διοικητική επαλήθευση, ενστάσεις,
ιεραρχικές προσφυγές και αναθέσεις μαθημάτων). Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου
συστήματος, θα υλοποιηθεί και εξειδικευμένος μηχανισμός αυτοματοποιημένων αναθέσεων ωρών
διδασκαλίας σε υποψήφιους εκπαιδευτές, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των υποψήφιων
εκπαιδευτών, τους πίνακες μοριοδότησης και τις διαθέσιμες ώρες ανά αντικείμενο και δομή
εκπαίδευσης, θα προτείνει με αυτοματοποιημένο τρόπο την ανάθεση ωρών διδασκαλίας στους
υποψηφίους. Ο εν λόγω μηχανισμός θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2017.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα διαθέτει πλέον μια σύγχρονη και πλήρως
ενοποιημένη σουίτα πληροφοριακών συστημάτων, η οποία θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής της
σχέσης του με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, από την υποβολή αίτησης, μέχρι την ανάθεση ωρών
διδασκαλίας, τη συμβασιοποίηση, την παρακολούθηση των πραγματικών ωρών διδασκαλίας και τον
υπολογισμό και εκκαθάριση της μισθοδοσίας τους. Με τον τρόπο αυτό θα εκσυγχρονιστούν και θα
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αυτοματοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας
το διοικητικό βάρος αλλά και προσδίδοντας αξιοπιστία και διαφάνεια στην εκτέλεσή τους.
Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το νέο σύστημα πρόκειται να επεκταθεί ώστε να
καλύψει και τις ανάλογες διαδικασίες για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

