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Αριθ. πρωτ. 20/2-4-2019 

 

Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ» 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Γ Ι Α  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν  – Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν  

( ε ι σ η γ η τ ώ ν  –  σ χ ε δ ι α σ τ ώ ν  φ α κ έ λ ω ν  ε π ι μ ο ρ φ ω τ ι κ ώ ν  

π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  –  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  υ λ ι κ ο ύ )  

 

 Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της 

ΑΔΕΔΥ για τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους και της Δημόσιας 

Διοίκησης προς όφελος του  κοινωνικού συνόλου, μέσω μιας συνεχούς και συντονισμένης 

προσπάθειας για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και την 

ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή των μελών της στον κοινωνικό 

διάλογο, σχεδίασε το Υποέργο 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής 

ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της 

Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.  

  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται μια σειρά συνδυασμένων δράσεων:  

α. Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του 

συνδικαλιστικού κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και 

υποστήριξη της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει τεκμηρίων,  

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-1,  Fax: 2103310083 

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 

 

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
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β. Εργαστήρια και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με φορείς στην 

Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα, 

γ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή 

πλατφόρμα,  

δ. Έρευνα με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση,  

ε. Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν δυνάμει, μελών 

των οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. 

 

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης και πιο συγκεκριμένα του Υποέργου 1 με τίτλο 

«Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της 

ΑΔΕΔΥ» θα υλοποιηθούν από το Κοινωνικό Πολύκεντρο: 

Α) Είκοσι ένα (21) προγράμματα υποστήριξης της δράσης για την ανάπτυξη μόνιμου 

μηχανισμού ενημέρωσης και διαβούλευσης των δομών της ΑΔΕΔΥ. Πιο συγκεκριμένα, το 

Κοινωνικό Πολύκεντρο, σε συνεργασία με μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών, θα σχεδιάσει ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα για κάθε κλάδο (συνολικά επτά) και επιπλέον δύο επιμορφωτικά 

προγράμματα γενικότερης υποδομής (μεθοδολογίες έρευνας, τεχνολογιών πληροφορικής και 

αναζήτησης πληροφορίας, κ.λπ.).  

Κάθε κλάδος θα παρακολουθήσει το αντίστοιχο κλαδικό πρόγραμμα, καθώς και τα δύο 

προγράμματα υποδομής, επομένως θα υλοποιηθούν συνολικά 21 προγράμματα, διάρκειας 35 

ωρών το καθένα. Κάθε κλαδικό πρόγραμμα (σύνολο 7) θα γίνει με τη μέθοδο της μεικτής 

επιμόρφωσης και ειδικότερα 9 ώρες με φυσική παρουσία σε αίθουσα και 26 ώρες με ασύγχρονη 

εξ αποστάσεως επιμόρφωση, με χρήση της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης του φορέα (http://elearning.kpolykentro.gr/).  

Κάθε κλαδική ομάδα θα παρακολουθήσει το αντίστοιχο επιμορφωτικό πρόγραμμα του κλάδου 

(9 ώρες σε αίθουσα + 26 εξ αποστάσεως) καθώς και τα δύο προγράμματα γενικότερου 

περιεχομένου υποδομής, διάρκειας 35 ωρών το καθένα. Τα τελευταία θα γίνουν εξ ολοκλήρου 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης. 

 Β) Ενενήντα (90) προγράμματα επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών για την ενδυνάμωση 

του ρόλου τους. Ενδεικτικά, θα διενεργηθούν τρεις επιμορφωτικοί κύκλοι με την ακόλουθη 

δόμηση:  

Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 1: Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας. 
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Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 2: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπροσώπων Εργαζομένων στο 

Δημόσιο: Επικοινωνία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης.  

Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 3: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνές Περιβάλλον. 

  

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα γίνει με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας σε αίθουσα 

και θα έχει διάρκεια 35 ωρών. 

 Για κάθε έναν από τους τρεις κύκλους θα σχεδιαστεί ο φάκελος (περιεχόμενο, ενότητες, 

κλπ) και θα παραχθεί αντίστοιχο επιμορφωτικό υλικό. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εκπαιδευτών/τριών καθώς και 

μελών συγγραφικής ομάδας εκπαιδευτικού υλικού, αναφέρεται στα ακόλουθα θεματικά 

αντικείμενα (1η απόφαση της 7ης/16-07-2018 και 6η απόφαση της 8ης/29-3-2019 Συνεδρίασης του 

Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου):  

o Οργάνωση και Διοίκηση Συνδικάτου 

o Δημόσια Οικονομικά 

o Δημόσια Αγαθά – Διεθνείς τάσεις 

o Κλιματική αλλαγή 

o Βιώσιμη ανάπτυξη 

o Διεθνείς συνθήκες εμπορίου 

o Μετανάστευση 

o Εργασία & Συνδικαλισμός 

o Δομές Δημοσίων Οργανισμών  

o Υγιεινή & Ασφάλεια 

o Κοινωνική Ασφάλιση 

o Ετερότητα στην εργασία 

o Τ.Π.Ε. & Συνεργατικότητα 

o Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

o Εκπαίδευση εκπροσώπων εργαζομένων στην αγγλική γλώσσα 

o Επικοινωνία – Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 

o Κράτος/Κοινωνικό κράτος/Τοπική αυτοδιοίκηση 

o Management και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

o Ζητήματα Διακρίσεων – Διεθνείς Πρακτικές 
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o Ψηφιοποίηση – Αυτοματοποίηση της Εργασίας 

 

Kάθε υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει μέχρι 4 (τέσσερις) θεματικές ενότητες. Εννοείται ότι θα 

πρέπει να τεκμηριώνει την επιστημονική συνάφεια για τις θεματικές ενότητες τις οποίες  

δηλώνει. 

 Για την υλοποίηση των προγραμμάτων των παραπάνω θεματικών ενοτήτων 

προκηρύσσονται θέσεις εκπαιδευτών - εκπαιδευτριών πολλαπλών ειδικοτήτων. 

 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 όλων 

των εντασσόμενων στο μητρώο του.  

 

Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η απόφαση της 7ης/16-07-2018 Συνεδρίασης του 

Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες υποψηφίων με τα 

ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής στο Μητρώο Εκπαιδευτών: 

 

Α Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Κριτήρια 

 Διδακτική Εμπειρία  

 

Δομές Διά Βίου Εκπαίδευσης  2 έτη ή 200 ώρες διδακτικής 

εμπειρίας τουλάχιστο 

ή 

 
Άλλες δομές Εκπαίδευσης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 

Σχολές ΟΑΕΔ) 

300 ώρες διδακτικής εμπειρίας 

τουλάχιστον 

 

Επαγγελματική Εμπειρία (συνάφεια) 

μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών & σε συνάφεια με τις 

επιστημονικές ενότητες που θα δηλωθούν 

3 έτη τουλάχιστον την τελευταία 

10ετία  

Β 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου Ειδίκευσης (Master ή 

ισότιμο ελληνικού ΑΕΙ) συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου 

 

 Διδακτική Εμπειρία  

 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ –ΤΕΙ ( ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) 2 έτη ή 200 ώρες διδακτικής 

εμπειρίας τουλάχιστον  Δομές Διά Βίου Εκπαίδευσης  
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Άλλες δομές Εκπαίδευσης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 

Σχολές ΟΑΕΔ) 

 

 

Επαγγελματική Εμπειρία (συνάφεια) 

μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών & σε συνάφεια με τις 

επιστημονικές ενότητες που θα δηλωθούν 

3 έτη τουλάχιστον 

Γ 
Κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου 
 

 Διδακτική Εμπειρία  

 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ –ΤΕΙ (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) 
2 έτη ή 150 ώρες διδακτικής 

εμπειρίας τουλάχιστον 

 
Δομές Διά Βίου Εκπαίδευσης  150 ώρες διδακτικής εμπειρίας 

τουλάχιστον 

 
Άλλες δομές Εκπαίδευσης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 

Σχολές ΟΑΕΔ) 

200 ώρες διδακτικής εμπειρίας 

τουλάχιστον 

 

Επαγγελματική Εμπειρία  

μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών & σε συνάφεια με τις 

επιστημονικές ενότητες που θα δηλωθούν 

3 έτη τουλάχιστον 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Δ 
Συγγραφικό Έργο - Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια, 

Σεμινάρια 
 

 Συγγραφή βιβλίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου  

 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
 

 
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου 
 

 

Υποβολή αίτησης - Απαραίτητα δικαιολογητικά  

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών πραγματοποιείται με 

Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και των σχετικών 

δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στην αίτηση. Ο/Η Υποψήφιος/α  

συμπληρώνει και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, την οποία θα βρει ακολουθώντας το 

δεσμό που βρίσκεται παρακάτω στην παρούσα σελίδα ή απευθείας από τη διεύθυνση  

https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/ 

https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
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 Η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Προσοχή: Στοιχεία που δεν 

αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, έστω κι αν αυτά περιλαμβάνονται στο 

βιογραφικό σημείωμα, δεν αξιολογούνται.  

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, τα εξής:  

o Βιογραφικό σημείωμα 

o Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ δεν απαιτούνται τίτλοι 

σπουδών· αρκεί βεβαίωση του τμήματος ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ στο οποίο υπηρετούν.  

o Βεβαιώσεις επαγγελματικής/ερευνητικής/διδακτικής εμπειρίας, όπως αυτές δηλώνονται 

στην αίτηση. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση από την ιστοσελίδα του φορέα 

https://kpolykentro.gr/, ή από τα γραφεία του.  

 Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται/αποστέλλονται με 

τηλεομοιότυπο (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καθώς και αυτές που δεν θα 

συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω.  

 Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει μέχρι 4 (τέσσερις) θεματικές ενότητες. 

 

Χρόνος Υποβολής  

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Κοινωνικού Πολύκεντρου: https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/ 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

 Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης. Ειδικότερα, προκειμένου να υποβάλει την αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει 

να δηλώσει στο σχετικό σημείο της ηλεκτρονικής φόρμας ότι: 

• αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών/τριών  του Κοινωνικού Πολύκεντρου.  

• όλα τα αναφερόμενα από αυτόν στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,  

• θα προσκομίσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν αυτό 

του ζητηθεί από το φορέα υλοποίησης. 

https://kpolykentro.gr/
https://kpolykentro.gr/
https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
https://kpolykentro.gr/aitisi-mek/
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• αποδέχεται τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών του 

δεδομένων για τους σκοπούς της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και 

διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών». 

 

Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών θα δημοσιοποιηθούν με 

καταχώριση 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. 105 55 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 στο Κοινωνικό Πολύκεντρο 

(κα. Μαρία Βαμβακά και κ. Κυριάκο Τουρκομένη) στα τηλέφωνα 210 3310080-1, ώρες 10.00 - 

15:00. 

 

Για το Κοινωνικό Πολύκεντρο 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Γιούλος 

 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.kpolykentro.gr/

