ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55
Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083
E-mail: info@ kpolykentro.gr
Site: www.kpolykentro.gr

Αξηζ. πξση.112/16-07-2018

Δ.Π. «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ»
«ΓΡΑΔΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΗ ΑΓΔΓΤ»
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ –ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ
(εηζεγεηώλ – ζρεδηαζηώλ θαθέισλ επηκνξθσηηθώλ
πξνγξακκάησλ – ζπγγξαθέσλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ)
Σν Κνηλσληθό Πνιύθεληξν, Ιλζηηηνύην ηεο ΑΓΔΓΤ, πινπνηώληαο ηελ πνιηηηθή ηεο
ΑΓΔΓΤ γηα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο πξνο όθεινο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, κέζσ κηαο ζπλερνύο θαη ζπληνληζκέλεο
πξνζπάζεηαο γηα ηε δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην Σνκέα θαη ηελ
νπζηαζηηθή, αληηπξνζσπεπηηθή θαη απνθαζηζηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο ζηνλ θνηλσληθό
δηάινγν, ζρεδίαζε ην Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ δνκώλ θαη ησλ κειώλ ηεο ΑΓΔΓΤ» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Δλίζρπζεο ηεο
Δπηρεηξεζηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο Ιθαλόηεηαο ησλ Γνκώλ θαη ησλ κειώλ ηεο ΑΓΔΓΤ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ 2014-2020» κε
ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη από εζληθνύο πόξνπο.
ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξάμεο πξνβιέπεηαη κηα ζεηξά ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ:
α. Γεκηνπξγία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπ πιηθνύ πάλσ ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο πνπ ζα απνηειέζνπλ βάζε γλώζεο γηα ελεκέξσζε θαη
ππνζηήξημε ηεο δξάζεο ηεο ΑΓΔΓΤ βάζεη ηεθκεξίσλ,
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β. Δξγαζηήξηα θαη workshops γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ζηελ
Διιάδα θαη Γηεζλώο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα,
γ. Γεκηνπξγία κόληκνπ κεραληζκνύ δηαβνύιεπζεο πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη από ςεθηαθή
πιαηθόξκα,
δ. Έξεπλα κε αληηθείκελν ηελ απνηύπσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ ζηελ ειιεληθή
Γεκόζηα Γηνίθεζε,
ε. Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο/ελεκέξσζεο, ελεξγώλ θαη ελ δπλάκεη, κειώλ
ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.
ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξάμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν
«Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δνκώλ θαη ησλ κειώλ ηεο
ΑΓΔΓΤ» ζα πινπνηεζνύλ από ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν:
Α) Δίθνζη έλα (21) πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ηεο δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε κόληκνπ
κεραληζκνύ ελεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο ησλ δνκώλ ηεο ΑΓΔΓΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
Κνηλσληθό Πνιύθεληξν, ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ηνπ Μεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ, ζα ζρεδηάζεη έλα
επηκνξθσηηθό πξόγξακκα γηα θάζε θιάδν (ζπλνιηθά επηά) θαη επηπιένλ δύν επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα γεληθόηεξεο ππνδνκήο (κεζνδνινγίεο έξεπλαο, ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη
αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, θ.ιπ.).
Κάζε θιάδνο ζα παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν θιαδηθό πξόγξακκα, θαζώο θαη ηα δύν
πξνγξάκκαηα ππνδνκήο, επνκέλσο ζα πινπνηεζνύλ ζπλνιηθά 21 πξνγξάκκαηα, δηάξθεηαο 35
σξώλ ην θαζέλα. Κάζε θιαδηθό πξόγξακκα (ζύλνιν 7) ζα γίλεη κε ηε κέζνδν ηεο κεηθηήο
επηκόξθσζεο θαη εηδηθόηεξα 9 ώξεο κε θπζηθή παξνπζία ζε αίζνπζα θαη 26 ώξεο κε αζύγρξνλε
εμ απνζηάζεσο επηκόξθσζε, κε ρξήζε ηεο ήδε ιεηηνπξγνύζαο πιαηθόξκαο εμ απνζηάζεσο
επηκόξθσζεο ηνπ θνξέα (http://elearning.kpolykentro.gr/).
Κάζε θιαδηθή νκάδα ζα παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηνπ θιάδνπ
(9 ώξεο ζε αίζνπζα + 26 εμ απνζηάζεσο) θαζώο θαη ηα δύν πξνγξάκκαηα γεληθόηεξνπ
πεξηερνκέλνπ ππνδνκήο, δηάξθεηαο 35 σξώλ ην θαζέλα. Σα ηειεπηαία ζα γίλνπλ εμ νινθιήξνπ
κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο αζύγρξνλεο επηκόξθσζεο.
Β) Δλελήληα (90) πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηνπ ξόινπ ηνπο. Δλδεηθηηθά, ζα δηελεξγεζνύλ ηξεηο επηκνξθσηηθνί θύθινη κε ηελ αθόινπζε
δόκεζε:
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πλδηθαιηζηηθή Δπηκόξθσζε 1: Θεσξία Οξγάλσζεο ηεο Δξγαζίαο
πλδηθαιηζηηθή Δπηκόξθσζε 2: Πξαθηηθέο δεμηόηεηεο πλδηθαιηζηηθώλ ηειερώλ
πλδηθαιηζηηθή Δπηκόξθσζε 3: Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ ησλ Οξγαλώζεσλ
ησλ Δξγαδνκέλσλ
Κάζε επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζα γίλεη κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζε αίζνπζα
θαη ζα έρεη δηάξθεηα 35 σξώλ.
Γηα θάζε έλαλ από ηνπο ηξεηο θύθινπο ζα ζρεδηαζηεί ν θάθεινο (πεξηερόκελν, ελόηεηεο,
θιπ) θαη ζα παξαρζεί αληίζηνηρν επηκνξθσηηθό πιηθό.
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζέζεηο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ θαζώο θαη
κειώλ ζπγγξαθηθήο νκάδαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αλαθέξεηαη ζηα αθόινπζα ζεκαηηθά
αληηθείκελα:
o

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε πλδηθάηνπ

o

Γεκόζηα Οηθνλνκηθά

o

Γεκόζηα Αγαζά – Γηεζλείο ηάζεηο

o

Κιηκαηηθή αιιαγή

o

Βηώζηκε αλάπηπμε

o

Γηεζλείο ζπλζήθεο εκπνξίνπ

o

Μεηαλάζηεπζε

o

Δξγαζία & πλδηθαιηζκόο

o

Γνκέο Γεκνζίσλ Οξγαληζκώλ

o

Τγηεηλή & Αζθάιεηα

o

Κνηλσληθή Αζθάιηζε

o

Δηεξόηεηα ζηελ εξγαζία

o

Σ.Π.Δ. & ζπλεξγαηηθόηεηα

o

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε

o

Δθπαίδεπζε εθπξνζώπσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα

o

Δπηθνηλσλία – Σερληθέο Γηαπξαγκαηεύζεσλ
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Kάζε ππνςήθηνο/α κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη 3 (ηξεηο) ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Δλλνείηαη όηη ζα
πξέπεη λα ηεθκεξηώλεη ηελ επηζηεκνληθή ζπλάθεηα γηα ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηηο νπνίεο
δειώλεη.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ
πξνθεξύζζνληαη ζέζεηο εθπαηδεπηώλ - εθπαηδεπηξηώλ πνιιαπιώλ εηδηθνηήησλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζα
εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ.
Σν Κνηλσληθό Πνιύθεληξν δε δεζκεύεηαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή αμηνπνίεζε όισλ
ησλ εληαζζόκελσλ ζην κεηξών ηνπ.
Κξηηήξηα έληαμεο ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1ε απόθαζε ηεο 7εο/16-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ
Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ νξίδνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ κε ηα
ειάρηζηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ:
Α

Πηπρηνύρνη ΑΔΙ, ΣΔΙ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ

Κξηηήξηα

Διδακηική Εμπειρία
Γνκέο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο

2 έηε ή 200 ώξεο δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο ηνπιάρηζην
ή

Άιιεο δνκέο Δθπαίδεπζεο εθηόο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ,
ρνιέο ΟΑΔΓ)

300 ώξεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο
ηνπιάρηζηνλ

Επαγγελμαηική Εμπειρία (ζυνάθεια)
κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ & ζε ζπλάθεηα κε ηηο
επηζηεκνληθέο ελόηεηεο πνπ ζα δεισζνύλ

3 έηε ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία
10εηία

Κάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Δηδίθεπζεο (Master ή
Β

ηζόηηκν ειιεληθνύ ΑΔΙ) ζπλαθνύο γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ
Διδακηική Εμπειρία
ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΙ –ΣΔΙ ( ΔΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ)
Γνκέο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο
Άιιεο δνκέο Δθπαίδεπζεο εθηόο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ,

2 έηε ή 200 ώξεο δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ

ρνιέο ΟΑΔΓ)

Ε.Π. Μεηαρρύθμιζη Δημόζιοσ Τομέα
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

4

Επαγγελμαηική Εμπειρία (ζυνάθεια)
3 έηε ηνπιάρηζηνλ

κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ & ζε ζπλάθεηα κε ηηο
επηζηεκνληθέο ελόηεηεο πνπ ζα δεισζνύλ

Γ

Κάηνρνη Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζπλαθνύο γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ
Διδακηική Εμπειρία
2 έηε ή 150 ώξεο δηδαθηηθήο

ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΙ –ΣΔΙ (κέιε ΓΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ)

εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ

Γνκέο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο

150 ώξεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο
ηνπιάρηζηνλ

Άιιεο δνκέο Δθπαίδεπζεο εθηόο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ,

200 ώξεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο

ρνιέο ΟΑΔΓ)

ηνπιάρηζηνλ

Επαγγελμαηική Εμπειρία
3 έηε ηνπιάρηζηνλ

κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ & ζε ζπλάθεηα κε ηηο
επηζηεκνληθέο ελόηεηεο πνπ ζα δεισζνύλ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γ

πγγξαθηθό Έξγν - Γεκνζηεύζεηο - Δηζεγήζεηο ζε πλέδξηα,
εκηλάξηα
πγγξαθή βηβιίσλ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ
ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
Δηζεγήζεηο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα ζπλαθνύο γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ

Τπνβνιή αίηεζεο - Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε
Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηα δεινύκελα ζηελ αίηεζε. Ο/Η Τπνςήθηνο/α
ζπκπιεξώλεη θαη ππνβάιεη ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε, ηελ νπνία ζα βξεη αθνινπζώληαο ην δεζκό
πνπ

βξίζθεηαη

παξαθάησ

ζηελ

παξνύζα

ζειίδα

ή

απεπζείαο

από

ηε

δηεύζπλζε

https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη κε επζύλε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Πξνζνρή: ηνηρεία πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηεο αίηεζεο, έζησ θη αλ απηά πεξηιακβάλνληαη ζην
βηνγξαθηθό ζεκείσκα, δελ αμηνινγνύληαη.
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Οη ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, ηα εμήο:
o Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
o Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. Γηα ηα κέιε ΓΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ δελ απαηηνύληαη ηίηινη
ζπνπδώλ· αξθεί βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο ΑΔΙ/ ΑΣΔΙ ζην νπνίν ππεξεηνύλ.
o Βεβαηώζεηο επαγγεικαηηθήο/εξεπλεηηθήο/δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, όπσο απηέο δειώλνληαη
ζηελ αίηεζε.
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ην έληππν ηεο πξόζθιεζεο από ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ θνξέα https://kpolykentro.gr/, ή από ηα γξαθεία ηνπ.
Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη/απνζηέιινληαη κε
ηειενκνηόηππν (fax) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), θαζώο θαη απηέο πνπ δελ ζα
ζπλνδεύνληαη από ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά, όπσο έρεη πεξηγξαθεί αλσηέξσ.
Κάζε ππνςήθηνο/α κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη 3 (ηξεηο) ζεκαηηθέο ελόηεηεο.
Υξόλνο Τπνβνιήο
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ: https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο
Η ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο. Δηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε, ν/ε ελδηαθεξόκελνο/ε ζα πξέπεη
λα δειώζεη ζην ζρεηηθό ζεκείν ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο όηη:


απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην
Μεηξών Δθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ.



όια ηα αλαθεξόκελα από απηόλ ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή,



ζα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν πξνο ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ, όηαλ
απηό ηνπ δεηεζεί από ην θνξέα πινπνίεζεο.



απνδέρεηαη ηε ζπιινγή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεισζέλησλ πξνζσπηθώλ ηνπ
δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη
δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δνκώλ θαη ησλ κειώλ ηεο ΑΓΔΓΤ» ηνπ Δ.Π.
«ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ
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Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία
ησλ δεδνκέλσλ απηώλ».
Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα έληαμεο ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ κε
θαηαρώξηζε ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ www.kpolykentro.gr.
Δλζηάζεηο
Σπρόλ ελζηάζεηο 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 πξνθήξπμεο, κέζα ζηελ
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ, αξρνκέλεο από ηελ επόκελε ηεο
αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Δάλ ε ηειεπηαία 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 αλσηέξσ
πξνζεζκίαο ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν (θα
Μαξία Βακβαθά θαη θπξ Κπξηάθν Σνπξθνκέλε) ζηα ηειέθσλα 210 3310080-1, ώξεο 10.00 15:00.
Γηα ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν
Ο Πξόεδξνο
Γηώξγνο Γηνύινο
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