ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Aρ. Πρωτ. 11457
Aθήνα 2-8-2010
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κ.Ε.Ε.,
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Κ.Ε.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των
παρακάτω Πράξεων, ενταγµένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση
2007-2013» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο:
Α) «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7» (10291/1-7-2009 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Κέντρα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8» (10289/1-7-2009 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Κέντρα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ9» (10288/1-7-2009 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ. και 10/14-7-2010
πρακτικο ∆Σ Ι∆ΕΚΕ περί επέκτασης και τροποποίησης Πράξης)
Β) «Σχολές Γονέων ΑΠ7» (12243/5-8-2009 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Σχολές Γονέων ΑΠ8»
(12241/5-8-2009 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Σχολές Γονέων ΑΠ9» (12245/5-8-2009 έγκριση
Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.),

Γ) «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό
πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 7» (3185/19-3-2010 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Εκπαίδευση των
µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 8»
(3186/19-3-2010 έγκριση Ε.Υ.∆. Ε.Π.∆.Β.Μ.), «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 9» (3187/19-3-2010 έγκριση Ε.Υ.∆.
Ε.Π.∆.Β.Μ.),

1

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα κάθε Πράξης του Ι.∆.ΕΚ.Ε. παρέχονται πανελλαδικά στις περιοχές
(Νοµοί), όπου λειτουργούν τα Κ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα:
Κ.Ε.Ε ΝΟΜΟΥ(Έδρα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ (Ορεστιάδα), ∆ΡΑΜΑΣ (∆ράµα), ΚΑΒΑΛΑΣ (Καβάλα),
ΡΟ∆ΟΠΗΣ (Κοµοτηνή), ΞΑΝΘΗΣ (Ξάνθη)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κέντρο Θεσ-νίκης), ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Πολίχνη), ΠΕΛΛΑΣ (Έδεσσα), ΠΙΕΡΙΑΣ
(Κατερίνη), ΗΜΑΘΙΑΣ (Βέροια), ΣΕΡΡΩΝ (Σέρρες), ΚΙΛΚΙΣ
(Πολύκαστρο), ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (Πολύγυρος)

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καστοριά), ΚΟΖΑΝΗΣ (Πτολεµαϊδα), ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Φλώρινα), ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γρεβενά)

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ (Άρτα), ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ιωάννινα), ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Πρέβεζας)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Ηγουµενίτσα)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Βόλος) ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (Καρδίτσα), ΛΑΡΙΣΑΣ (Λάρισα),
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Τρίκαλα)

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ (Χαλκίδα), ΦΩΚΙ∆ΑΣ(Άµφισσα) ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ (Λαµία),
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Ορχοµενου) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Καρπενήσι)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Άσσος Λεχαίου), ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Καλαµάτα),
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (Άργος), ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ (Τρίπολη), ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σπάρτη)

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αγρίνιο), ΑΧΑΪΑΣ (Πάτρα), ΗΛΕΙΑΣ
(Πύργος)

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Κέρκυρα), ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ζάκυνθος), ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
(Λευκάδα), ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Αργοστόλι)

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (Μυτιλήνης), ΣΑΜΟΥ (Βαθύ), ΧΙΟΥ (Χίος)

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(Ρόδου), ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (Σύρος)

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αγ. Νικόλαος), ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ρεθύµνου), ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Ηράκλειο), ΧΑΝΙΩΝ (Χανιά)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ (Παιανία), ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Μέγαρα), ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι∆ΕΚΕ µε τις 21/8-9-2009 θέµα 9, 25/14-10-2009 θέµα 21,
27/23-11-2009 θέµα 9, 29/22-12-2009 θέµα 10, 32/28-1-2010 θέµα 3, 35/12-2-2010 θέµα 5, 41/5-32010 θέµα 1, 44/30-3-2010, 45/13-4-2010 θέµα 3, 1/28-4-2010 θέµα 5, 10/14-7-2010, 10/14-7-2010
περί επέκτασης της Πράξης ΚΕΕ ΑΠ9 και υπό την αίρεση της έγκρισης τροποποίησης της και 11/29-72010 πράξεις του ∆.Σ. προκηρύσσει τις εξής θέσεις:
Α. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Σάµου
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Σάµου
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Πρέβεζας
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Ιωαννίνων
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Αχαΐας
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Λευκάδας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Μαγνησίας
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Χαλανδρίου
1 Υπεύθυνο/η Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. Πειραιά
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Κοζάνης
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1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Κιλκίς
ΚΕΕ ΑΠ9
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Ευβοίας
2 Υπεύθυνους Εκπαίδευσης ΚΕΕ Ευβοίας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Βοιωτίας
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ Βοιωτίας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Φθιώτιδας
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ Φθιώτιδας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Ευρυτανίας
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ Ευρυτανίας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Φωκίδας
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ Φωκίδας
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. ∆ωδεκανήσου
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ ∆ωδεκανήσου
1 Υπεύθυνο/η Κ.Ε.Ε. Κυκλάδων
2 Υπεύθυνους/ες Εκπαίδευσης ΚΕΕ Κυκλάδων
Β. ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
58 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων, ένα για κάθε Περιοχή Κ.Ε.Ε.
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
58 θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης Μεταναστών, ένα για κάθε Περιοχή Κ.Ε.Ε.
Οι αρµοδιότητες των παραπάνω θέσεων είναι:
Υπεύθυνος Κ.Ε.Ε.
Ευθύνη εποπτείας, λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Ε.Ε.
Εξεύρεση χώρων εκπαίδευσης
Πιστοποίηση διαδικασιών και φυσικού αντικειµένου Κ.Ε.Ε.
Ανάπτυξη και προώθηση επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Ε.Ε.
Ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών µε τοπικούς φορείς
Συµµετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. ή Σχολών Γονέων ή Ο∆ΥΣΣΕΑ
Ευθύνη προγραµµατισµού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού έργου
Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί παρεχόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Ανίχνευση αναγκών των πολιτών για δια βίου εκπαίδευση.
Επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων για συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, αξιολόγηση
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε συνέντευξη ή τεστ κατά περίπτωση προκειµένου να ενταχθούν
σε τµήµατα µάθησης - ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές.
Πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου υλοποίησης τµηµάτων µάθησης και ενηµέρωση στοιχείων στην
τηλεµατική δικτύωση των πράξεων
Συµµετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
Αξιολόγηση παρεχόµενων και παραγόµενων, από εκπαιδευτές, εκπαιδευτικών υλικών
Προσόντα υποψηφίων
Υπεύθυνοι Κ.Ε.Ε.
Προαπαιτούµενα
¾ Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
¾ Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
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Επιπλέον συνεκτιµούνται και µοριοδοτούνται:
¾ ∆εύτερο πτυχίο σχετικό µε Εκπαίδευση Ενηλίκων ή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
¾ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
¾ Επιµόρφωση
¾ ∆ιδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία
¾ Συγγραφικό Έργο – ∆ηµοσιεύσεις – Γνώση Ξένης γλώσσας (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
¾ Ανεργία
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε.
Προαπαιτούµενα
¾ Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
¾ Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
Επιπλέον συνεκτιµούνται και µοριοδοτούνται:
¾ ∆εύτερο πτυχίο σχετικό µε Εκπαίδευση Ενηλίκων
¾ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
¾ Επιµόρφωση
¾ ∆ιδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία
¾ Συγγραφικό Έργο – ∆ηµοσιεύσεις – Γνώση Ξένης γλώσσας (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
¾ Ανεργία
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων
Προαπαιτούµενα
¾ Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
¾ Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
Επιπλέον συνεκτιµούνται και µοριοδοτούνται:
¾ ∆εύτερο πτυχίο σχετικό µε Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Κοινωνικών Επιστηµών
¾ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
¾ Επιµόρφωση
¾ ∆ιδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία
¾ Συγγραφικό Έργο – ∆ηµοσιεύσεις – Γνώση Ξένης γλώσσας (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
¾ Ανεργία
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Μεταναστών Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
Προαπαιτούµενα
¾ Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
¾ Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
Επιπλέον συνεκτιµούνται και µοριοδοτούνται:
¾ ∆εύτερο πτυχίο σχετικό µε Εκπαίδευση Ενηλίκων
¾ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
¾ Επιµόρφωση
¾ ∆ιδακτική και Επαγγελµατική Εµπειρία
¾ Συγγραφικό Έργο – ∆ηµοσιεύσεις – Γνώση Ξένης γλώσσας (πιστοποίηση σύµφωνα µε ΑΣΕΠ)
¾ Ανεργία
Συνταξιούχοι, µόνιµοι, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. α’ και β΄βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση έργου, µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν
µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής.
Η σύµβαση
30/06/2011.
31/12/2011,
30/09/2011.

των Υπευθύνων Κ.Ε.Ε. και των Υπευθύνων Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. θα διαρκέσει µέχρι
Η σύµβαση των Υπευθύνων Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων θα διαρκέσει µέχρι
ενώ η σύµβαση των Υπευθύνων Εκπαίδευσης Μεταναστών Ο∆ΥΣΣΕΑΣ θα διαρκέσει µέχρι
Ο χώρος του Κ.Ε.Ε. αποτελεί την έδρα της παροχής του έργου όλων των παραπάνω.
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Οι αµοιβές τους προσδιορίζονται ως εξής:
Υπεύθυνοι Κ.Ε.Ε. 1.400,00 € µικτά µηνιαίως
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. 1.375,00 € µικτά µηνιαίως
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Σχολών Γονέων,400,00 € µικτά ανά ολοκλήρωση τµήµατος 50 ωρών

και 200,00 € µικτά ανά ολοκλήρωση τµήµατος 25 ωρών.

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Μεταναστών Ο∆ΥΣΣΕΑ 700,00 € µικτά ανά ολοκλήρωση τµήµατος 125 ωρών
και 800,00 € µικτά ανά ολοκλήρωση τµήµατος 175 ωρών.
Σύµφωνα µε τις 2884 και 2885/29-7-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης
ως κριτήρια µοριοδότησης για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων ορίζονται:
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κ.Ε.Ε.
Α. ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων και εφαρµογών
διαδικτύου, από πιστοποιηµένους φορείς σύµφωνα µε το ΑΣΕΠ.
1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (συνυπολογιζόµενα στο µέγιστο ως 40 µόρια)
α. ∆εύτερο πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης σχετικό µε την προκηρυσσόµενη
θέση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή σχετική θεµατική
β. Μεταπτυχιακό σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων
ή σχετική θεµατική
γ. Μεταπτυχιακό σε άλλη ειδίκευση

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

50
40
5
10
5

δ. Μεταπτυχιακό πέραν του πρώτου, µοριοδοτείται στο 30% της µοριοδότησης που του
αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα β ή γ.

ε. ∆ιδακτορικό σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή
σχετική θεµατική
στ. ∆ιδακτορικό σε άλλη ειδίκευση

20
10

ζ. ∆ιδακτορικό πέραν του πρώτου, µοριοδοτείται στο 30% της µοριοδότησης που του
αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα ε ή στ.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

10

(0,50 µόρια ανά 25ωρο, µε συνυπολογιζόµενα στο µέγιστο ως 10 µόρια)
Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε θέµατα: α)

Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως: ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασµός και
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συντονισµός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού
Έργου, β) ∆ιοίκησης εκπαιδευτικών µονάδων ενηλίκων γ) ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού δ)Επικοινωνίας.

2.∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

40
10

(0,50 µόρια για κάθε 50 ώρες µε µέγιστο αριθµό µορίων 10)

2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επαγγελµατική Εµπειρία σχετική µε: ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή ∆ιοίκηση
Ανθρώπινου ∆υναµικού.

30

(0,25 µόρια/µήνα πλήρους απασχόλησης*)

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Βιβλία σχετικά µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ∆ΒΜ

10
4

(2 µόρια ανά βιβλίο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 4)

3.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
∆ηµοσιεύσεις σχετικές µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ∆ΒΜ σε επιστηµονικά περιοδικά
µε κριτές ή/και σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές

3

(0,50 µόρια ανά δηµοσίευση, µε µέγιστο αριθµό µορίων 3)
3.3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύµφωνα µε πιστοποίηση ΑΣΕΠ)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

3
1
2

5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

3

4. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
4.1. ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Οι άνεργοι υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε 10 µόρια για έξη µήνες ανεργίας και µε ένα (1)
µόριο για κάθε επιπλέον µήνα ανεργίας (µε µέγιστο αριθµό µορίων το 15)

15
15

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
Α. ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων και εφαρµογών
διαδικτύου, από πιστοποιηµένους φορείς σύµφωνα µε το ΑΣΕΠ.

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (συνυπολογιζόµενα στο µέγιστο ως 40 µόρια)
α. ∆εύτερο Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση,
την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή σχετική θεµατική.
β. Μεταπτυχιακό σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων
ή σχετική θεµατική
γ. Μεταπτυχιακό σε άλλη ειδίκευση

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

50
40
5
10
5

δ. Μεταπτυχιακό πέραν του πρώτου, µοριοδοτείται στο 30% της µοριοδότησης που του
αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα β. ή γ.

ε. ∆ιδακτορικό σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή
σχετική θεµατική
στ. ∆ιδακτορικό σε άλλη ειδίκευση

20
10

ζ. ∆ιδακτορικό πέραν του πρώτου, µοριοδοτείται στο 30% της µοριοδότησης που του
αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα ε. ή στ.
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1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(0,50 µόρια ανά 25ωρο, µε συνυπολογιζόµενα στο µέγιστο ως 10 µόρια)
Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
σε θέµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως: ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών,
σχεδιασµός και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συντονισµός και αξιολόγηση
Εκπαιδευτικού Έργου.

2.∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

40
15

(0,50 µόρια για κάθε 50 ώρες µε µέγιστο αριθµό µορίων 15)

2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επαγγελµατική Εµπειρία σχετική µε: σχεδιασµό και οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, συντονισµό υλοποίησης και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. (0,25/µήνα

25

πλήρους απασχόλησης)

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Βιβλία σχετικά µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ∆ΒΜ

10
4

(2 µόρια ανά βιβλίο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 4)

3.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
∆ηµοσιεύσεις σχετικές µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη ∆ΒΜ σε επιστηµονικά περιοδικά
µε κριτές ή/και σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές

3

(0,50 µόρια ανά δηµοσίευση, µε µέγιστο αριθµό µορίων 3)
3.3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύµφωνα µε πιστοποίηση ΑΣΕΠ)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

3
1
2
3

4. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
4.1. ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

15
15
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Οι άνεργοι υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε 10 µόρια για έξη µήνες ανεργίας και µε ένα (1)
µόριο για κάθε επιπλέον µήνα ανεργίας (µε µέγιστο αριθµό µορίων το 15)

∆ιευκρινίζεται ότι για τις µονάδες όπου προβλέπονται 2 θέσεις (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης ΚΕΕ Ευβοίας,
Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων) η µία εξ αυτών θα
καλύπτεται από τον πρώτο στην µοριοδότηση εκ των µη εχόντων εµπειρία (διδακτική και
επαγγελµατική) κατά ανάλογο εφαρµογή του άρθρου 7 του ν. 3812/2009
Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού για τα παραπάνω προσόντα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη
αναγνώρισης, ισοτιµίας και αντιστοιχίας, από ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ
Οι ενδιαφερόµενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση :
1. για µία µόνο από τις προαναφερόµενες προκηρυσσόµενες θέσεις
2. σε µία µόνο περιοχή λειτουργίας Κ.Ε.Ε. στην οποία αναπτύσσονται εκπαιδευτικά προγράµµατα κάθε
Πράξης
Τυχόν υποβολή αίτησης πλέον της µιας θέσης ή περιοχής, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τη
διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης.
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.∆.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr/προκηρύξεις), στην οποία
και θα υποβάλεται ηλεκτρονικά.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω µορφή ή αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή fax
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Παράλληλα µε την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που
πιστοποιούν τα δηλωθέντα στην αίτηση προσόντα.
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή θα αποσταλούν µε εταιρεία ταχυµεταφορών στην
διεύθυνση
Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(τηλ.213 131 1611, 2ος Όροφος).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ :
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραµµένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής
αίτησης, και θα εµπεριέχει νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των
δηλούµενων προσόντων. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η ΠΡΑΞΗ
για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση π.χ. ΚΕΕ, ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ.
Στις βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται µε σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης
σε ώρες σύµφωνα µε τα κριτήρια του πίνακα µοριοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία
αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην υπογεγραµµένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής
αίτησης, σύµφωνα µε τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα µοριοδότησης.
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαµβάνονται υπόψη στη
µοριοδότηση.
Ως έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή, 6 Αυγούστου
2010.
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Ως λήξη προθεσµίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και παραλαβής δικαιολογητικών ορίζεται η
∆ευτέρα, 30 Αυγούστου 2010.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί διασταύρωση των
στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα µόρια που προκύψουν
θα αναρτηθούν σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα
(www.ideke.edu.gr) και στα γραφεία του Ι.∆.ΕΚ.Ε.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
επόµενη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα του Ι.∆.ΕΚ.Ε.
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται µε εταιρεία ταχυµεταφορών, εντός
σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ.213 131 1611, 2ος Όροφος), υπόψη της Επιτροπής
Ενστάσεων.
Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ηµέρα
αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη
εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία.

Στην περίπτωση αποστολής δικαιολογητικών ή και ένστασης µε εταιρεία
ταχυµεταφορών, ως τελική ηµεροµηνία λήψης, λογίζεται από το Ι∆ΕΚΕ η
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω
ηµεροµηνίας, ουδεµία αποστολή (δικαιολογητικά- ένσταση) γίνεται δεκτή, ως
εκπρόθεσµη.
Πληροφορίες: ώρες 10.00-14.00
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων τηλ. 213 131 1683 και 1541
Σχολές Γονέων τηλ. 213 131 1527 και 1521
Eκπαίδευση Μεταναστών Ο∆ΥΣΣΕΑΣ τηλ. 213 131 1528 και 1535
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ι.∆.ΕΚ.Ε.

Παναγιώτης Καπούλας
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