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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
Η παξνχζα πξνθάξπμε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθάο
Δπηηξνπάο ηνπ Ιδξχκαηνο αξηζκ 187/20-11-2019, αθνξΪ ζηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ
θαηΪξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη εθπαέδεπζεο ζηα πιαέζηα ησλ ΠξνγξακκΪησλ πνπ
πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθΪησ θαη πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ηνπ
Ϋηνπο θαηΪξηηζεο 2019 – 2020, ην νπνέν αξρέδεη ηνλ ΙαλνπΪξην θαη νινθιεξψλεηαη ην
ΓεθΫκβξην ηνπ 2020.
Οη ππνςάθηνη ζα πξνζιεθζνχλ σο σξνκέζζηνη εθπαηδεπηΫο θαη ζα θαιχςνπλ
αλΪγθεο ζπλερηδφκελεο θαηΪξηηζεο θαη γεληθάο εθπαέδεπζεο ελειέθσλ ζε ηνκεέο θαη
εηδηθφηεηεο ησλ παξαθΪησ πξνγξακκΪησλ (ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη κηθηψλ)
ην νπνέν ζα δηεμΪγεη ην ΚΔΓΙΒΙΜ2 ΓΣΔ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ν.
4186/2013 Άξζξν 18 παξ 1 & Άξζξν 27 παξ 15 (ΦΔΚ 193/η. Α/ 17-09-2013), ζην Ν.
4093/2012 Θ3 (ΦΔΚ 222/ η. Α΄/ 12-11-2012) θαη ζηελ Τ.Α. Αξηζκ. Κ1/125046 (ΦΔΚ
2678/31-07-2017).
Σα ελ ιφγσ πξνγξΪκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη
θαηΪξηηζεο θαη γεληθάο εθπαέδεπζεο ελειέθσλ ζηνρεχνπλ ζε ελάιηθεο
λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο, εξγαδφκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα
αλαβαζκέζνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηΫο ηνπο, αιιΪ θαη ζε Ϊηνκα πνπ
ελδηαθΫξνληαη λα εμειέμνπλ ά θαη λα ηξνπνπνηάζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο
ζηφρνπο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ – ΣΟΜΔΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ – ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ
ΔΝΗΛΙΚΩΝ
«ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΧΝ –
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΟΤ ΕΟΠΠΕΠ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30
ΧΡΧΝ
ΒΙΧΜΑΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΜΔ ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΟΠΠΔΠ

ΑΔΑ: 6Ξ8Π469ΒΨ1-ΡΣ1

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ - ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΗ
«(Workshop) ΔΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ & ΤΦΗΛΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ
ΚΕΡΧΜΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΔΙΑΣΡΧΜΑΣΧΗ (ΦΙΛΟΟΦΙΑ AUGUST
BRUGUERA)» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 ΧΡΧΝ
ΓΝΧΔΙ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΔΡΙΝΟΤ ΟΜΟΙΧΜΑΣΟ ΓΟΝΣΙΟΤ ΜΔ
ΥΡΗΗ ΔΙΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΚΔΡΙΧΝ ΤΦΗΛΟΤ ΑΙΘΗΣΙΚΟΤ

ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ –
«ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ»
«ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ – ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΕΣΙΚΕΣΣΑ –
ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1169/2011» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 ΧΡΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΣΑ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ.
ΙΥΤΡΙΜΟΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ, ΙΥΤΡΙΜΟΙ ΤΓΔΙΑ

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΟΜΗΜΑΣΟ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 ΧΡΧΝ
ΚΟΜΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΛΛΟ - ΚΟΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΓΡΟ ΓΤΑΛΙ - ΚΟΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΔΡΜΑ
– ΚΑΟΤΣΟΤΚ - ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ – ΔΠΙΜΔΣΑΛΛΧΔΙ

ΣΟΜΔΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ
1) «SPA MANAGEMENT» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 ΧΡΧΝ
ΔΝΝΟΙΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ Marketing ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΤΔΞΙΑ

Γηθαέσκα ππνβνιάο ζρεηηθάο αέηεζεο Ϋρνπλ φινη νη ηδηψηεο, θαζψο θαη νη
απαζρνινχκελνη κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο ζην δεκφζην ά ηδησηηθφ ηνκΫα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4186/2013 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαηΫρνπλ:
Α) Πηπρέν ά δέπισκα ζρνιψλ ά ηκεκΪησλ ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ά ΑΔΣΔΜ ΔΛΔΣΔ ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκν ηεο αιινδαπάο,
Β) Γέπισκα ΙΔΚ κε πηπρέν πηζηνπνέεζεο,
Γ) Δπαγγεικαηέεο κε απνδεδεηγκΫλε πξνυπεξεζέα ζηνπο αλσηΫξσ Σνκεέο.
Η Δπηινγή ησλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη
ηε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ όπσο απηά νξίδνληαη ζηε κε αξηζκ. 14/10-1-2018
απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο .Γ..Σ.Δ θαη ηα νπνία αλαιύνληαη
παξαθάησ:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.

ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΤΠΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ
ΣΤΠΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(ςυνυπολογιηόμενα ακροιςτικά)
Δθλϊνονται
από
τουσ
υποψθφίουσ
μόνο
πτυχία,

1.
1.1.

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΑΝΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗ

24
18
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1.1.α.1

1.1.α.2

1.1.α.3

1.1.β
1.1.γ

Β

1.2.

μεταπτυχιακά και διδακτορικά
ςχετικά με το αντικείμενο τθσ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ.
Πτυχίο ΑΕΙ-ΣΕΙ Σριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςχετικό με το
γνωςτικό
αντικείμενο
τθσ
προκθρυςςόμενθσ ειδικότθτασ.
Πτυχίο
Ανϊτερθσ
Κρατικισ
χολισ
(Ωδείο,
Δραματικισ
Σζχνθσ κ.λπ.) (προςμετράται και
υπολογίηεται όπου απαιτείται
από
το
αντικείμενο
τθσ
προκθρυςςόμενθσ ειδικότθτασ)
Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Β/κμιασ
(Σ.Ε. και Δ.Ε.) (Τπολογίηεται όπου
προβλζπεται
από
το
προςοντολόγιο ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν και όταν δεν υπάρχει
ςχετικό πτυχίο. ε κάκε άλλθ
περίπτωςθ δεν ςυνυπολογίηεται
ςτθ
μοριοδότθςθ
του
υποψθφίου).

9

6

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προςμετράται ο ανϊτεροσ τίτλοσ
Μεταπτυχιακό
6
Διδακτορικό
9
• Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, ςτθ
υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ, ςτισ πουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ, ςτθ Διά Βίου Εκπαίδευςθ, και ςτθ
Διοίκθςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων, λαμβάνουν το μζγιςτο αρικμό μορίων.
• πουδζσ (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ςε άλλεσ ειδικεφςεισ-κατευκφνςεισ μοριοδοτοφνται
αντίςτοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό
δίπλωμα.
• Η κατοχι δεφτερου μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν δεν μοριοδοτείται
επιπροςκζτωσ.
ΕΜΠΕΙΡΟΣΕΧΝΕ
5
με επαγγελματικι εμπειρία τριϊν
τουλάχιςτον
ετϊν
(όποια
βεβαίωςθ
ςπουδϊν
ςε
αντικείμενο για τθ ςυγκεκριμζνθ
προκθρυςςόμενθ κεματικι, ωσ
εναλλακτικό
προςόν
ςτθν
περίπτωςθ μθ κατοχισ τυπικϊν
προςόντων
πτυχίου,
μεταπτυχιακοφ, διδακτορικοφ) ε
περίπτωςθ
επιλογισ
του
υποψθφίου να ςυμμετζχει ςτθν
Πρόςκλθςθ ωσ Εμπειροτζχνθσ, τα
πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3,
1.1.β
και
1.1.γ
δε
μοριοδοτοφνται.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (Από δθμόςιουσ ι
6
ιδιωτικοφσ φορείσ εκπαίδευςθσ)
(Δεν
μοριοδοτοφνται
επιμορφϊςεισ
διάρκειασ
μικρότερθσ των 25 ωρϊν, κακϊσ
και
Ημερίδεσ,
Διθμερίδεσ,
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1.3.α

1.3.β

2

2.1.

2.2.

2.3

3

υνζδρια κ.λ.π.και επιμόρφωςθ
που ιταν προαπαιτοφμενθ για
τθν πιςτοποίθςθ εκπαιδευτϊν
Μθτρϊου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙ)
το διδακτικό αντικείμενο των
προκθρυςςόμενων κζςεων (0,25
μόρια ανά 25ωρο, με μζγιςτο
αρικμό μορίων 3)
τισ αρχζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
(επιμόρφωςθ εκτόσ κεμάτων
κατάρτιςθσ) (0,25 μόρια ανά
25ωρο, με μζγιςτο αρικμό
μορίων 3)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(το άκροιςμα τθσ μοριοδότθςθσ
ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ δε
μπορεί να υπερβαίνει τα 15)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςχετικι με
το
αντικείμενο
των
προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων
ςε
προγράμματα
τθσ
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (ΚΔΒΜ, ΟΔΤΕΑ,
ΧΟΛΕ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΕΕ, κ.λπ.) (1
μόριο ανά 100 ϊρεσ)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςε δομζσ
τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ (ΔΙΕΚ, ΕΚ
και ΔΕ) και ςτθν Σριτοβάκμια
εκπαίδευςθ ςχετικι με το
αντικείμενο
των
προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων
(1 μόριο ανά 200 ϊρεσ)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ςτθν
Πρωτοβάκμια
και
Δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ
ςχετικι με το αντικείμενο των
προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων
(1 μόριο ανά ζτοσ)

3

15

10

10

5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
10
Εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων ειδικοτιτων (1 μόριο ανά ζτοσ
με ανϊτερο τα 10 μόρια) (Απαραίτθτα τα αποδεικτικά ςτοιχεία όπωσ: ςυμβάςεισ, αποδείξεισ ι
τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ
επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν
πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου απαςχόλθςθ. Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν
πλιρθ απαςχόλθςθ – δεν ςυνυπολογίηεται θ εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι
εκπαίδευςθ κακϊσ ζχει ιδθ μοριοδοτθκεί ωσ διδακτικι εμπειρία. Για τουσ εμπειροτζχνεσ εκπαιδευτζσ
μοριοδοτείται θ εργαςιακι εμπειρία πζραν των τριϊν ετϊν που αποτελεί προαπαιτοφμενο).

4
4.1

3

ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
θ

1 ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Β2)

6
2

θ

1,5

θ

2

1 ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ1)
1 ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ2)
4.2

1

θ

2 ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Β2)
2Η ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ1)

1

0,5
0,75
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Η

4.3

5

6

6.1

2 ΓΛΩΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Γ2)
1
• Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο.
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξζνων γλωςςϊν δεν μοριοδοτοφνται για τθ γλϊςςα που διδάςκουν (άρκρο
13, παρ. ι, του ν.3848/2010)
ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ
3
Πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ ςτισ
Σ.Π.Ε. επιπζδου 1 του ΤΠΠΕΘ ι
πιςτοποιθτικά
γνϊςθσ
Η/Τ
ςφμφωνα με ΑΕΠ
Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτοφνται ςτθν κατθγορία αυτι (άρκρο 19, παρ. ςτ, του
ν.4327/2015)
ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
10
ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Προδιαγραφζσ ςυνυφαςμζνεσ με
2,5
το αντίςτοιχο επαγγελματικό
περίγραμμα
Καινοτομία
2,5
Αναφορά ςε Ευάλωτεσ Κοινωνικά
2,5
Ομάδεσ
Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο/
2,5
ανάγκεσ αγοράσ εργαςίασ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 65
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (Πτυχιοφχοι και Εμπειροτζχνεσ)
ε υποψιφιουσ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά προςτίκενται μόρια ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου
τθσ βακμολογίασ που κα ςυγκεντρϊςουν ωσ εξισ:
ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μινεσ

2%

Από 6-12 μινεσ

4%

Από 12-18 μινεσ

6%

Από 18-24 μινεσ

8%

Από 24 μινεσ και πάνω
6.2

10%

ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
Γονείσ Tρίτεκνων οικογενειϊν
Μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν
(γονζασ και τζκνα)

10%
10%

Μζλθ Πολφτεκνων Οικογενειϊν
(γονείσ και τζκνα)

10%

ΑμΕΑ (γονείσ και ο ίδιοσ)

10%

ηα δηθαηνινγεηηθά επηκόξθσζεο πνπ ππνβάιινληαη από ηνλ ππνςήθην
ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν επηκνξθσηηθόο θνξέαο (δεκόζηνο ή
ηδησηηθόο), ην αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο απνθιεηζηηθά ζε ώξεο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηκόξθσζε δελ κνξηνδνηείηαη. Ώξεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κε ηελ πξνζθόκηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηκόξθσζεο. Δπηκόξθσζε πξνεξρόκελε από
εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ή εμακεληαία καζήκαηα ηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ.
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Δ.Α.Π., Παλεπηζηήκηα, ΑΠΑΙΣΔ, Γηδαζθαιεία) θαη ηα νπνία είλαη
πξναπαηηνύκελα γηα εμνκνίσζε, εμεηδίθεπζε, απόθηεζε πηπρίνπ ή
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε. ΓΔΝ γίλεηαη απνδεθηή ε
επηβεβαίσζε σξώλ επηκόξθσζεο κε Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, ζην
πιαίζην ηεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππνςεθίσλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ, από ηνλ βαζηθό έσο ην
δηδαθηνξηθό, πξέπεη λα είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν πνπ αηηνύληαη λα
δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηέο, κε επζύλε ησλ ηδίσλ θαη ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ
ΚΔΓΙΒΙΜ2 ΓΣΔ. Η ζπλάθεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ησλ ππνςεθίσλ
εθπαηδεπηώλ ειέγρεηαη από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα, ζύκθσλα κε ην
Ν.4250/2014.
Βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε επαγγεικαηηθή εξγαζία νπνηαζδήπνηε
κνξθήο, δελ δειώλνληαη θαη δελ πξνζκεηξνύληαη σο δηδαθηηθή εκπεηξία.
Οη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκεο
κεηαθξΪζεηο ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ θαη αλαγλψξηζε ηζνηηκέαο απφ
ηα νηθεέα φξγαλα.
Γηα ηνπο ππνςεθένπο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα απαηηεέηαη βεβαέσζε
ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ε δηΪξθεηα ηεο
αζθΪιηζεο ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ ππνςεθένπ θαηΪ ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986,
ζηελ νπνέα λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην εέδνο ηεο εκπεηξέαο ηνπ, ηα
ζηνηρεέα ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ά ηεο επσλπκέαο ηεο επηρεέξεζεο, αλ
πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο απαηηεέηαη βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο
Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ν ρξφλνο Ϊζθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ
επαγγΫικαηνο ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ ππνςεθένπ θαηΪ ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986
φηη εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέεο, κειΫηεο θαη Ϋξγα ζρεηηθΪ κε ην αληηθεέκελν ηεο
εκπεηξέαο.
Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα απαηηεέηαη κφλν βεβαέσζε ηνπ
αληέζηνηρνπ θνξΫα, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ην εέδνο ηεο εξγαζέαο πνπ
παξαζρΫζεθε θαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο παξνράο ηεο.
Η αλεξγέα απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαέσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ε εκεξνκελέα
Ϋθδνζεο ηεο νπνέαο δελ πξΫπεη λα απΫρεη πεξηζζφηεξν απφ πΫληε (5) εξγΪζηκεο
εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ζηε
.Γ..Σ.Δ. Απνθιεέεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιά ππεχζπλεο δάισζεο θαη θΪξηαο
αλεξγέαο.
Μνξηνδνηνχληαη νη γνλεέο ηξέηεθλσλ νηθνγελεηψλ, νη γνλεέο θαη ηα ηΫθλα
πνιπηΫθλσλ νηθνγελεηψλ θαη νη γνλεέο θαη ηα ηΫθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 1. Πνιπηεθλέα (γνλεέο θαη ηΫθλα) Πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηνπ νηθεένπ δάκνπ ά θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ
νπνέσλ εέλαη γξακκΫλνη ά αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο
αξκφδηαο αιινδαπάο αξράο, πξφζθαηεο Ϋθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ) ζπλνδεπφκελν
απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδέαο ΠνιπηΫθλσλ ΔιιΪδνο (ΑΠΔ) (λ.
4316/2014 ΦΔΚ 270/η.Α΄/24-12-2014). 2. Σξηηεθλέα (γνλεέο θαη ηΫθλα)
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο ηνπ νηθεένπ δάκνπ ά θνηλφηεηαο ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νπνέσλ εέλαη γξακκΫλνη ά αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο
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θαηΪζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπάο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηελ ηζαγΫλεηα ηνπ νπνένπ Ϋρνπλ,
πξφζθαηεο Ϋθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο
ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ). 3. Μνλνγελετθά νηθνγΫλεηα (γνλεέο θαη
ηΫθλα) ΓνλΫαο κνλνγνλετθάο νηθνγΫλεηαο λνεέηαη ν γνλΫαο εθεέλνο ν νπνένο, θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο πξφζιεςεο, αζθεέ ελ ηνηο πξΪγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ά κεηΪ απφ ζρεηηθά αλΪζεζε ηε γνληθά κΫξηκλα ελφο ά
πεξηζζφηεξσλ αλάιηθσλ ηΫθλσλ. Σν δηθαέσκα απηφ αζθεέηαη απφ ην γνλΫα θαη κεηΪ
ηελ ελειηθέσζε ησλ ηΫθλσλ θαη κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 25νπ Ϋηνπο ηεο ειηθέαο
ηνπο (Ϊξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). ΣΫθλν κνλνγνλετθάο νηθνγΫλεηαο εέλαη εθεέλν ην
νπνέν κΫρξη ηελ ελειηθέσζά ηνπ εέρε ηνλ Ϋλα µφλν γνλΫα ηνπ. ηελ πεξέπησζε απηά
ππΪγεηαη θαη ην ηΫθλν, ην νπνέν ζηεξάζεθε θαη ηνπο δχν γνλεέο πξηλ ηελ ελειηθέσζά
ηνπ. Σν δηθαέσκα απηφ αζθεέηαη απφ ην ηΫθλν κΫρξη θαη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 30νχ
Ϋηνπο ηεο ειηθέαο ηνπ (Ϊξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010). ε θΪζε πεξέπησζε ν
ππνςάθηνο πξνζθνκέδεη ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηΪμεηο.
ΑκΔΑ Απφθαζε αξκνδένπ νξγΪλνπ κε ηελ νπνέα λα πηζηνπνηεέηαη ην πνζνζηφ
αλαπεξέαο ηνπο.
Η αέηεζε ηνπ ππνςεθένπ πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ α) πιάξεο βηνγξαθηθφ
ζεκεέσκα, β) θσηναληέγξαθν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο, γ) ππνβνιά εληχπνπ
πξφηαζεο. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηιεγνχλ ζα ππνγξΪςνπλ ζρεηηθά
ζχκβαζε, ζηελ νπνέα ζα νξέδνληαη, εθηφο ησλ Ϊιισλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο θαη
απνδεκέσζάο ηνπο, θαζψο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ Ϋλαληη ηεο Γηνέθεζεο ηνπ
ΚΔΓΙΒΙΜ2.
Καινχληαη φζνη Ϋρνπλ ηα ηππηθΪ πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα θξηζνχλ γηα
πξφζιεςε σο σξνκέζζηνη εθπαηδεπηΫο λα ππνβΪινπλ απφ 03.12.2019 κέρξη θαη
09.12.2019 ζρεηηθά Ϋληππε αέηεζε - πξφηαζε θαζψο θαη φια ηα απνδεηθηηθΪ ησλ
πξνζφλησλ ηνπο, δηθαηνινγεηηθΪ πξνο ηε Γηεχζπλζε ηνπ ΚΔΓΙΒΙΜ2 ΓΣΔ. Σν
Σκάκα ζα δΫρεηαη ηηο αηηάζεηο θαη ζα ρνξεγεέ ηα ζρεηηθΪ Ϋληππα ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο
θαη ψξα 09:30 - 13:30.
Γλσζηνπνηεέηαη θαη δηεπθξηλέδεηαη φηη: α) εΪλ δελ ζπκπιεξσζεέ ν
απαηηνχκελνο θαηΪ λφκν αξηζκφο θαηαξηηδνκΫλσλ δελ ζα εέλαη θαη΄ αξράλ δπλαηά ε
ιεηηνπξγέα ηνπ ηκάκαηνο. ε θΪζε πεξέπησζε πξνο ηνχην ζα απνθαζέδεη ε
Δθηειεζηηθά Δπηηξνπά ηεο .Γ..Σ.Δ. θαη β) νη έδηνη ππνςάθηνη νθεέινπλ λα
παξαθνινπζνχλ θαη λα ιΪβνπλ γλψζε ησλ απνηειεζκΪησλ αλαθνξηθΪ κε ηηο
πξνζιάςεηο ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΚΔΓΙΒΙΜ2 ΓΣΔ.
Γελ γέλεηαη εηδηθά γλσζηνπνέεζε ζε θΪζε ππνςάθην.
Η Γηεπζύληξηα ηνπ ΚΔΓΙΒΙΜ2 ΓΣΔ
Παλαγηώηα Δπζη Βαζηιείνπ

Δζσηεξηθά δηαλνκά: ΠξντζηακΫλε Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
ΠξντζηακΫλε Πξνζσπηθνχ
ΠξντζηΪκελνο Λνγηζηηθνχ
Ιζηνζειέδα:

