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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της Β’
Φάσης της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών των
πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργάνων, τον προβληματισμό που κατατέθηκε στην
ημερίδα με θέμα «Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα και Συνδικαλιστική Εκπαίδευση. Ανάγκες,
Δυνατότητες, Προοπτικές», αλλά και τις απόψεις των συνδικαλιστικών στελεχών που
μετείχαν στα πρώτα προγράμματα Συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, προχώρησε με ομάδα
επιστημόνων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την ενίσχυση των
υπαρχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελών των οργάνων του
συνδικαλιστικού κινήματος, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της συνδικαλιστικής
παρέμβασης και την αποτελεσματικότερη δράση στο χώρο εργασίας αλλά και στο
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
Τα εισαγωγικά προγράμματα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των συνδικαλιστικών
στελεχών με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να χειρίζονται
τα θέματα που τους αφορούν με άνεση και επάρκεια, ώστε να διευκολύνονται στην
προώθηση των στόχων και των διεκδικητικών πλαισίων του συνδικαλιστικού κινήματος,
προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο θα υλοποιήσει επιμορφωτικά
προγράμματα που στοχεύουν στην απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, στην
Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας και στην κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με την
Εκπροσώπηση στον Δημόσιο Τομέα. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ενεργά μέλη
οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο,
δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο και αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων τους και στην αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης τους στην υπηρεσιακή
τους ζωή.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στα ακόλουθα επιμορφωτικά
προγράμματα:


Α) Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας - Επίπεδο Ι ή ΙI

Θεματικά αντικείμενα
Διαμονή, Οικογενειακή/Ιδιωτική Ζωή, Καθημερινή Ρουτίνα, Καιρικά Φαινόμενα,
Ψυχαγωγία, Μετακίνηση/Ταξίδια, Ένδυση, Έθιμα/Γιορτές, Διατροφή, Αναμνήσεις,
Επαγγελματική Ζωή, Διακοπές, Οι Σχέσεις των Ανθρώπων, Κοινωνικές Εκδηλώσεις,
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Διασκέδαση και Τέχνες, Μόδα και Ένδυση, Μέσα Μεταφοράς, Υγεία / Περίθαλψη / Καλή
Σωματική Κατάσταση, Έγκλημα και Τιμωρία, Το Φυσικό Περιβάλλον, Επικοινωνία και
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ζωή, Διαχείριση Χρημάτων.


Β) Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ

Θεματικά αντικείμενα
Βασικές Έννοιες Πληροφορικής - Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία
κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Πληροφορίες και Επικοινωνίες


Γ) Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα

Θεματικά αντικείμενα
Κράτος, Κοινωνικό Κράτος, Δημόσιες Υπηρεσίες και Συνδικαλισμός, Δίκαιο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Εισαγωγή στις Εργασιακές Σχέσεις και Στοιχεία Εργατικού
Δικαίου / Διακρίσεις στο χώρο εργασίας, Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό, Οργάνωση
Συνδικάτου, Εισαγωγή στις μορφές και τις Τεχνικές Επικοινωνίας - Διαπραγματεύσεις.
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων των παραπάνω θεματικών ενοτήτων το
Κοινωνικό Πολύκεντρο προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση με στόχο τον εμπλουτισμό
του Μητρώου των εκπαιδευτών του.
Οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα
ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση των
εντασσόμενων στο μητρώο του.

Κριτήρια επιλογής
Εκπαιδευτές
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 15ης/22-11-2016 Συνεδρίασης του
Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου ορίζονται ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης
τα ακόλουθα:
Μοριοδότηση
Α

Σπουδές - Επιμόρφωση

Α1

Τίτλοι Σπουδών

Επιμερισμός
Μοριοδότησης
40

38

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ [συνάφεια ]*
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο Ελληνικού
ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείμενο
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο

Α2

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια [συνάφεια] **
(0,2 ανά συνέδριο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Β

Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρία

Β1

Διδακτική Εμπειρία

25
5
8

50
30

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ -ΤΕΙ
Τυπική Εκπαίδευση
Δομές διά βίου Εκπαίδευσης
Άλλες δομές Εκπαίδευσης

Β2

Επαγγελματική Εμπειρία
Σχετική με Διά βίου Εκπαίδευση

2

2

10
10
7
3

20
15

2

Άλλο

Γ

Συγγραφικό Έργο - Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις
σε Συνέδρια, Σεμινάρια

5

10

Συγγραφή βιβλίων [συνάφεια] **
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά
συνεδρίων [συνάφεια] **
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια [συνάφεια] **

Σύνολο

5
3
2

100

* εξειδικευμένη επιστημονική γνώση ανά θεματικό αντικείμενο που πιστοποιείται με
αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς τίτλους
** επιστημονικό έργο ανά θεματική ενότητα
Η εμπειρία (διδακτική, επαγγελματική, επιστημονική, τεχνοκρατική) λαμβάνει το
μέγιστο βαθμό μοριοδότησης στην τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση και διαιρείται
αναλόγως.
Σημειώνεται ότι για την ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών κάθε θεματικής ενότητας, στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, απαιτείται η συγκέντρωση, κατ’ ελάχιστο, 40
μορίων.

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιότητας
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Π.
θα υποβάλετε ηλεκτρονικά (α) συμπληρωμένη αίτηση και (β) πρόσφατο βιογραφικό
σημείωμα, ακλουθώντας την παρακάτω διαδικασία: i) κατεβάζετε και συμπληρώνετε το
ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση, ii) κάνετε κλικ στο
δεσμό «Υποβολή Αίτησης» και ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται στη σελίδα στην
οποία θα μεταφερθείτε.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών
του Κοινωνικού Πολύκεντρου στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Αμοιβή
Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτών/τριών, με βάση την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της
15ης/22-11-2016 συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, ανά
κατηγορία ορίζεται ως εξής:
 Μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ-ΤΕΙ σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη
γνωστικά αντικείμενα: 40 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με MSc ή με PhD σχετικών ειδικοτήτων με τα
αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα: 30 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην
προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα: 25 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
 Μη πτυχιούχοι με δεκαετή τουλάχιστον συναφή εμπειρία: 20 ευρώ ανά ώρα
εκπαίδευσης.
Επί του ποσού της ωριαίας αμοιβής, που δικαιούνται οι εκπαιδευτές, θα γίνονται
οι νόμιμες κρατήσεις (εργοδοτικές, φορολογικές κα), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
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Αν δεν διασφαλιστούν εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από το Νομό στον οποίο θα
υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, παρέχεται δυνατότητα μετακίνησης εκπαιδευτών από άλλες
γεωγραφικές περιοχές, τα έξοδα των οποίων (χιλιομετρική αποζημίωση και τυχόν διαμονή)
θα καλυφθούν από το Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Πληροφορίες - Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της Πρόσκλησης από την
ιστοσελίδα του φορέα www.kpolykentro.gr. Η αίτηση βρίσκεται στη διεύθυνση
http://kpolykentro.gr/mitroo_nov_16.
Κάθε υποψήφιος/α υποβάλλει μια αίτηση, στην οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον
για περισσότερους από έναν τίτλους προγραμμάτων.

Χρόνος Υποβολής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr.
Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας
πρόσκλησης.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην
ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr.

Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ», Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τ.Κ. 10555 Αθήνα, εντός σφραγισμένου
φακέλου, ο οποίος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης, μέσα
στην ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, αρχομένης από την επόμενη
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του φορέα. Εάν η τελευταία
ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή
ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως,
μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στο φορέα μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού
Πολύκεντρου (κα Βαμβακά Μαρία) στα τηλέφωνα 210 3310080-2, ώρες 9.30 - 15:30.
Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γιούλος
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