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ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ  

 

 Σν Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, αμηνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Β’ 

Φάζεο ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ ζηειερώλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Γεκνζηνϋπαιιειηθό 

θίλεκα θαη πλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο 

απόςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πνπ κεηείραλ ζηα πξώηα πξνγξάκκαηα 

πλδηθαιηζηηθήο επηκόξθσζεο, πξνρώξεζε κε νκάδα επηζηεκόλσλ ζηε δηακόξθσζε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειώλ ησλ νξγάλσλ  ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, κε 

ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε ζην ρώξν εξγαζίαο αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό θαη 

πνιηηηθό πιαίζην.  

 Σα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

ζηειερώλ κε ηηο αληίζηνηρεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξίδνληαη 

ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ κε άλεζε θαη επάξθεηα, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ 

πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δηεθδηθεηηθώλ πιαηζίσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, 

πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.  

 ην πεξηγξαθόκελν πιαίζην ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ζα πινπνηήζεη κεηαμύ 

άιισλ ηξία (3) ζηνρεπκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο «Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηε 

Υξήζε ΣΠΔ», απεπζπλόκελα ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε κέιε Οκνζπνλδηώλ, Γ.. ησλ 

Ν.Σ. ηεο ΑΓΔΓΤ θαη Γ.. Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ ησλ Ννκώλ Κνδάλεο, Πηεξίαο θαη 

Φιωξίλεο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο δσή.  

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 

E-mail: info@kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 
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Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ, ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 6 απόθαζε ηεο 38
εο

/31-10-2014 πλεδξίαζεο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, αθνξά ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα 

«Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ». 

 Θεκαηηθά αληηθείκελα  

 Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο - Υξήζε Η/Τ & Γηαρείξηζε Αξρείσλ. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

 Τπνινγηζηηθά Φύιια  

 Παξνπζηάζεηο  

 Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλίεο 

Πόιεηο Τινπνίεζεο - Γηάξθεηα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ  

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ» ζα πινπνηεζεί ζηηο 

πόιεηο Κνδάλε, Καηεξίλε θαη Φιώξηλα, ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 80 δηδαθηηθώλ 

ωξώλ κε εθηηκώκελε έλαξμε ην 2
ν
 δεθαήκεξν Ννεκβξίνπ 2014. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο 

εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1 απόθαζε ηεο 1
εο

/3-1-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ 

ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ νξίδνληαη σο θξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμεο ηα 

αθόινπζα: 

Α) Σα θξηηήξηα επηινγήο εθπαηδεπηώλ - εθπαηδεπηξηώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ αλσηέξσ 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθόινπζα: 

 Καηνρή πηπρίνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο [ΑΔΙ, ΣΔΙ] ζην ζεκαηηθό 

αληηθείκελν. 

 Γεθανθηάκελε βεβαησκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία ζην ζεκαηηθό αληηθείκελν. 

Καηά ηελ επηινγή ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε αλέξγνπο κε ην κεγαιύηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα αλεξγίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σν δηάζηεκα αλεξγίαο πηζηνπνηείηαη κε 

αληίζηνηρε βεβαίωζε ηνπ ΟΑΔΓ. 

Β) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ε ζέζε από ππνςήθην ν νπνίνο ζα πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξίπηωζεο Α, ε επηινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα: 
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Α πνπδέο    

 Τίτλοι Σπουδών 20  

Α1 Πηπρίν ΑΔΙ, ΣΔΙ [ζπλάθεηα ]*  20 

Α2 Μεταπτυχιακές Σπουδές  30  

 
Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε (Master ή ηζόηηκν Διιεληθνύ ΑΔΙ ζε 

αληίζηνηρν αληηθείκελν  ή ζηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ)  
 20 

 
Γηδαθηνξηθό (ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν  ή ζηελ εθπαίδεπζε 

ελήιηθσλ). 
 30 

Β 
Γηδαθηηθή Δκπεηξία [ζπλάθεηα κε ην επηζηεκνληθό 

αληηθείκελν ] 
50  

 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΙ -ΣΔΙ   

 Σππηθή Δθπαίδεπζε    

 Γνκέο δηά βίνπ Δθπαίδεπζεο    

 ύλνιν 100  

 

*  εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλώζε ζην ζεκαηηθό αληηθείκελν πνπ πηζηνπνηείηαη κε 

αλαγλωξηζκέλνπο αθαδεκαϊθνύο ηίηινπο 

 

Η δηδαθηηθή, εκπεηξία ιακβάλεη ην κέγηζην βαζκό κνξηνδόηεζεο ζηελ ηεθκεξησκέλε 

πεληαεηή  πιήξε απαζρόιεζε θαη δηαηξείηαη αλαιόγσο. 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  

Η πξνβιεπόκελε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό βηνγξαθηθό, 

αληίγξαθν/α ηίηινπ/σλ ζπνπδώλ θαζώο θαη βεβαηώζεηο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηα κέιε 

ΓΔΠ δελ απαηηνύληαη ηίηινη ζπνπδώλ· αξθεί βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ ζην νπνίν 

ππεξεηνύλ.   

εκεηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηέο πνπ είλαη ήδε εληαγκέλνη ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Κνηλσληθνύ 

Πνιύθεληξνπ, ζην αληίζηνηρν ζεκαηηθό αληηθείκελν, δελ απαηηείηαη λα ζηείινπλ επηθπξσκέλνπο ηίηινπο 

ζπνπδώλ παξά  κόλν αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα  θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Ακνηβή 

Η σξηαία αληηκηζζία ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 2 απόθαζε ηεο 

12
εο

/14-3-2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, αλά 

θαηεγνξία νξίδεηαη σο εμήο: 

  Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε MSc ή  κε PhD ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 30 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο.   

 Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 25 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο.  

Δπί ηνπ πνζνύ ηεο σξηαίαο ακνηβήο, πνπ δηθαηνύληαη νη εθπαηδεπηέο, ζα γίλνληαη νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο δελ πξνβιέπεηαη θαλελόο άιινπ είδνπο απνδεκίσζε  

(δηακνλή, δηαηξνθή,  ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε).  
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Πιεξνθνξίεο - Αηηήζεηο 

Οη ππνςήθηνη/εο ππνβάιινπλ ηηο πξσηόηππεο έληππεο αηηήζεηο ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά 

επί απνδείμεη, κε επηζπλαπηόκελα αληίγξαθα όισλ ησλ ηίηισλ θαη βεβαηώζεσλ ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν Α4, ν νπνίνο ζα απνζηαιεί ζην «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» 

ζηε Γηεύζπλζε: Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ Σ.Κ., 105 55 Αζήλα. Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α 

πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δελ είλαη επηθπξσκέλα, ζπλππνβάιιεη 

Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα ηε γλεζηόηεηα ησλ αληηγξάθσλ απηώλ. Ο θάθεινο 

ζα πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από: 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ www.kpolykentro.gr  

 ηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ, 105 55 

Αζήλα. 

Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε ηειενκνηόηππν 

(fax) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), θαζώο θαη απηέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζην πξνβιεπόκελν έληππν αίηεζεο. 

Δπίζεο, δελ θξίλνληαη αηηήζεηο ρσξίο ηα πξναλαθεξόκελα απαηηνύκελα πξνζόληα ησλ 

ππνςεθίσλ ηεο παξνύζεο. 

Τπνβνιή  

Οη  αηηήζεηο ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνύζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ θνξέα έσο θαη ηηο 10 Ννεκβξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15:00΄. Μεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία νπδεκία αίηεζε γίλεηαη δεθηή. Η ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο 

ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηινγώλ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ κε θαηαρώξηζή ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ (www.kpolykentro.gr).  

Δλζηάζεηο  

Σπρόλ ελζηάζεηο, ζρεηηθά κε ηε κνξηνδόηεζε αλά πεδίν, ππνβάιινληαη ππόςε ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζην «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ», Γηνζθνύξσλ 4 & 

Πνιπγλώηνπ Σ.Κ. 105 55 Αζήλα, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κέζα ζηελ 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκωλ εκεξώλ, αξρνκέλεο από ηελ επόκελε ηεο 

αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Δάλ ε ηειεπηαία 
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εκέξα ηεο αλσηέξσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη άββαην ή 

εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ, ηόηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο, 

κέρξη θαη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία.  

Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζην θνξέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλωηέξω πξνζεζκίαο 

ζεωξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ 

Πνιύθεληξνπ (θ. Αλαζηάζηνο πξξήο) ζηα ηειέθσλα 210 3310080-2, ώξεο 9.00 - 15:00.  

 

 

Γηα ην Κνηλωληθό Πνιύθεληξν 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Θεόδωξνο Υξνλόπνπινο 


