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Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ ) στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης 
Πράξης με τίτλο «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών στη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο εντάσσεται στο 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
ενδιαφέρεται να απασχολήσει συνεργάτες με ωριαία αντιμισθία για την παροχή 
εκπαιδευτικού έργου και συνεργάτες με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για την 
υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης :  
 
 Ξυλουργική συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική 

άσκηση).   Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: επεξεργασία φυσικής και τεχνητής ξυλείας 
για την κατασκευή επίπλων και αντικειμένων από ξύλο, εξοικείωση με την χρήση 
μηχανημάτων και εργαλείων και πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ –ΙΘΑΚΗ στην Μονάδα Ξυλουργείου στην 
Σίνδο Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα από 3 Σεπτεμβρίου 2012 έως 5 Δεκεμβρίου 
2012.  

 Κεραμική, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση). 
Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: επεξεργασία πηλού και γυαλιού για την κατασκευή 
χρηστικών και αντικειμένων, με την χρήση μηχανημάτων και εργαλείων και πρακτική 
άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ 
ΚΕΘΕΑ –ΙΘΑΚΗ στην Μονάδα Κεραμικής στην Σίνδο Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα 
από 1 Οκτωβρίου 2012 έως 15 Ιανουαρίου  2013 

 Γραφικές Τέχνες, συνολικής διάρκειας 400 ωρών (προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική 
άσκηση). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Εκτυπωτικές εργασίες όλων των σταδίων 
(δημιουργία εντύπου με χρήση υπολογιστή, εκτύπωση, βιβλιοδεσία) και πρακτική άσκηση 
στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ –
ΙΘΑΚΗ στην Μονάδα «Σχήμα και Χρώμα» στην Σίνδο Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα 
από 12 Δεκεμβρίου 2012 έως 29 Μαρτίου  2013 

 
 
Επίσης για όλα τα παραπάνω προγράμματα θα καλυφθούν τα ακόλουθα αντικείμενα: Βασική 
ορολογία αγγλικών, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, 
Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας 
 
Τα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ», «ΚΕΡΑΜΙΚΗ», «ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ» αφορούν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης 
και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε  απεξαρτημένα ή υπο απεξάρτηση άτομα. 
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Απευθύνονται σε ανέργους της προαναφερόμενης ομάδας στόχου, ανεξαρτήτως 
εκπαιδευτικού επιπέδου.  
 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες- εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία ή σύμβαση έργου και το 
ΚΕΘΕΑ δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.  
 
Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 
 
(1) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΕΗΥ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Εισαγωγή στους Η/Υ» στα δύο (2) από τα προαναφερθέντα προγράμματα κατάρτισης 
(«Ξυλουργική» – «Γραφικές Τέχνες»).  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής   
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα 

αντικείμενα κατάρτισης 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
(2) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΦΙΛ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Αλφαβητισμός»  στα τρία (3) προαναφερθέντα προγράμματα κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Φιλολογίας 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα 

αντικείμενα κατάρτισης 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 
εκπαίδευση ενηλίκων  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ‘Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 
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(3) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΜΑΘ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Αριθμητική - γεωμετρία» στα τρία (3) προαναφερθέντα προγράμματα κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μαθηματικών 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα αντικείμενα 

κατάρτισης 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
(4) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΒΑΕΝ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Βασικές Αρχές εργατικής νομοθεσίας»,«Ενημέρωση σε Νομικά Θέματα» στα τρία (3) 
προαναφερθέντα προγράμματα κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Νομικών Επιστημών    
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3  ετών στα 

αντικείμενα κατάρτισης 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων  
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ομάδα-στόχο 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ) 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
(5) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΑΓΓΛ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Αγγλικά- Βασική ορολογία» στα τρία (3) προαναφερθέντα προγράμματα κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Αγγλικής Φιλολογίας ή συναφές ή Πιστοποιημένη Επάρκεια 
Διδασκαλίας. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα 
αντικείμενα κατάρτισης. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή εκπαιδευτική εμπειρία έως 2 έτη σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης 
Γλώσσας ή την εκπαίδευση ενηλίκων 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ). 

 
 

(6) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΤΕΧΑΣ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο εργασίας» στα τρία (3) προαναφερθέντα προγράμματα 
κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού ή άλλο σχετικό με ειδίκευση σε 
θέματα Τεχνικής Ασφάλειας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα 
αντικείμενα κατάρτισης 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχο 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ) 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
(7) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΧΗΜ-Θ για την διδασκαλία της θεματικής ενότητας 
«Ανόργανη Χημεία» στο πρόγραμμα κατάρτισης «Κεραμική».  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημείας 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα 

αντικείμενα κατάρτισης 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 2 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων. 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 
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(8) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΓΡΑΦ-Θ για την διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων στο 
πρόγραμμα κατάρτισης «Γραφικές Τέχνες».  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών  
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στα αντικείμενα 

κατάρτισης 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την 

εκπαίδευση ενηλίκων 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
 
(9) Θέση Εκπαιδευτή με κωδικό ΚΕΡ-Θ για την πρακτική άσκηση  στο πρόγραμμα 
κατάρτισης «Κεραμική».  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στα αντικείμενα 
κατάρτισης 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Τίτλος σπουδών σε σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης ή την εκπαίδευση ενηλίκων 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία έως 3 έτη σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή και διδακτική εμπειρία στην ομάδα-στόχου 
 Εγγραφή στο Μητρώο ΄Β Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠ (πρώην 
ΕΚΕΠΙΣ)  

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 
ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 

 
 
(10) Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με κωδικό θέσης ΕΞΣΥ-Θ για την Διοικητική Υποστήριξη  
του Έργου.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι.  
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην διαχειριστική και γραμματειακή 

υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Προγραμμάτων τουλάχιστον ενός (1) 
έτους    

 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ  
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο 

ΒΙ, Β2 όπως αυτό καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ) 
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 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε δομές υποστήριξης της  ομάδας-στόχου 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:  
 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή 

μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας  
 να έχουν εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες 
συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 
νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.  

 
Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ στην οποία θα 
κληθούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία 
που θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την 
προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.  
 
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μια μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ / εξωτερικός συνεργάτης-εκπαιδευτής ή εξωτερικός 
συνεργάτης για διοικητική υποστήριξη έργου). 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης το 
οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα 
«ΝΕΑ»ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Ρεμπέλου 7, 546 25 Θεσσαλονίκη ή στις γραμματείες 
των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, συμπληρώνοντας απαραιτήτως 
τον κωδικό θέσης που τους ενδιαφέρει και να το αποστείλουν: 
Α) Με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr 
Β) Με FAX στο 210-9241 986 στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Υπόψη Νίκου Γάσπαρη ή 
Γ) Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Υπόψη Νίκου Γάσπαρη, ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή 
Δ) Ιδιοχείρως στη Διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 8.00-16.00. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.   
 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου)  
είναι η 16η Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και την συμπλήρωση 
της αίτησης συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο E.K.K.E.E. KEΘEA 
– ΙΘΑΚΗ, υπόψη κου Θανάση Τζιούμπα, στο τηλέφωνο 2310-799976. 
 
Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ, τηλ. 210 92 41 993-6 
(εσωτ. 266,256,209) 
 
 
Τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του 
ΚΕΘΕΑ. 
 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν εντός 5 ημερολογιακών 
ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά 
ορίζονται ακολούθως: 
 

 Αίτηση συμμετοχής 
 Επικυρωμένο φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομική Ταυτότητας  
 Επικυρωμένη φωτοτυπία των τίτλων σπουδών  
 Βεβαίωση/εις που αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες 
 Η γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας της Ε.Ε αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

των απαραίτητων τίτλων σπουδών 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα 
αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες όπως αυτοί θα ορίζονται στην σειρά κατάταξης την 
οποία θα ορίσει η επιτροπή επιλογής. 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη 
εκ μέρους των  υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, η εμπειρία σε 
σχέση με το αντικείμενο εργασίας, η εμπειρία σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα για 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τον πληθυσμό των πρώην χρηστών καθώς και η 
ανταπόκριση του υποψηφίου στις απαιτήσεις της προσωπικής συνέντευξης.  
 
 
 
 
 


