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Αριθμ. πρωτ.: 12159 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ/ΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
1. Εισαγωγή 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί ως δικαιούχος φορέας, με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
– Ε.Κ.Τ.), έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας» και κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πανελλαδικές δράσεις επιδοτούμενης 
κατάρτισης (μέσω 50ωρών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης) και δωρεάν 
διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 
για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, για 
τους ηλεκτρολόγους, για τους υδραυλικούς και για τους ψυκτικούς.  

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται είτε με 
συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία), είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και 
ασύγχρονη τηλεκατάρτιση), είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής 
κατάρτισης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) και ακολούθως οι διαδικασίες πιστοποίησης 
δύναται να διενεργηθούν και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση. 

Απευθύνεται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι 
επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την 
επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους 
κινητικότητας. 

Καταληκτικός σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
των εργαζόμενων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα 
Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Στη βάση αυτή, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τις από 24/09/2018, 31/05/2019 και 
17/06/2020 αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, προβαίνει στη δημοσίευση της 
παρούσας, προκειμένου για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εκπαιδευτριών/ών, 
αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης και ειδικότερα για την παροχή 
συμβατικών ή/και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο των υποέργων 2, 8, 9, 10 & 11 αυτής. 
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Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών 
έκαστο, αποτελούνται από θεωρητικό τμήμα (35 ώρες) και πρακτικό με τη μορφή της 
μελέτης περίπτωσης (15 ώρες) και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, για 
κάθε ένα από τα οποία θα διατεθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, που 
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

Α/Α Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης 

1 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές 

2 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων 

3 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς 

4 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους 

5 Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς 

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν είτε δια ζώσης, σε προεπιλεγμένους κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς χώρους, είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη), είτε με μικτή 
κατάρτιση (συνδυασμός συμβατικής κατάρτισης σε προεπιλεγμένους κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς χώρους και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) και θα προσφερθούν σε 
ωφελούμενους  από το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως εξής: 

Α/Α 
Περιφέρειας 

Περιφέρειες υλοποίησης έργου 

Ενδεικτική 
κατανομή 

ωφελούμενων 
(αριθμός ατόμων) 

1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
Τύπος περιφέρειας:  

Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

109 

2 Κεντρική Μακεδονία 405 

3 Ήπειρος 81 

4 Θεσσαλία 163 

5 Δυτική Ελλάδα 141 

6 Δυτική Μακεδονία 
Τύπος περιφέρειας: 

Περιφέρειες 
Μετάβασης χωρίς 
την Στερεά Ελλάδα 

25 

7 Ιόνια Νησιά 32 

8 Πελοπόννησος 65 

9 Βόρειο Αιγαίο 18 

10 Κρήτη 107 

11 Αττική 
Τύπος περιφέρειας: 
Περιφέρεια Αττικής 

241 

12 Στερεά Ελλάδα 
Τύπος περιφέρειας: 
Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 
77 

13 Νότιο Αιγαίο 
Τύπος περιφέρειας: 
Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 
28 

Για όλες τις μεθόδους εκπαίδευσης η μέση διάρκεια κατάρτισης αναμένεται να 
είναι περίπου δεκατρείς (13) ημέρες, ενώ ανά ημέρα η κατάρτιση θα είναι (έως) 4 ώρες. Τα 
μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατά βάση απογευματινές ώρες, τις καθημερινές 
Δευτέρα με Παρασκευή και σε ειδικές περιπτώσεις και Σάββατο.  

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης και ανά τύπο περιφέρειας εφαρμογής 
του έργου.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης αναμένεται αρχές του τετάρτου τριμήνου του έτους 2020, ενώ η ολοκλήρωσή 
τους αναμένεται τον Οκτώβρη του 2021. 
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Η αμοιβή για την παροχή συμβατικών ή/και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών ανέρχεται στα 21€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών 
επιβαρύνσεων.  

Σε περίπτωση που για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν δια ζώσης με φυσική 
παρουσία απαιτηθεί μετακίνηση και διαμονή εκπαιδευτή (λόγω αδυναμίας εύρεσης 
τοπικού/ης εκπαιδευτή/τριας) θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
διατροφής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις σχετικές αποφάσεις υλοποίησης υποέργων με 
ίδια μέσα.  

2. Αντικείμενο πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους, 
μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης, στο ως άνω έργο, ως 
εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης ή/και εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων κατάρτισης.  

Οι υποψήφιοι/ες, μπορούν να επιλέξουν,  

 μέθοδο/ους κατάρτισης, 

 σε περίπτωση επιλογής της συμβατικής ή/και μικτής μεθόδου κατάρτισης, 
μια περιφέρεια υλοποίησης, ως επιθυμητή περιφέρεια απασχόλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή περιφέρειας αφορά το σύνολο των 
πόλεων που αυτή περιλαμβάνει (βλ. πίνακα σημείου 1), 

 και τα πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, εφόσον διαθέτουν τα 
παρακάτω απαιτούμενα ΣΤΕΠ ανά διδακτική ενότητα: 

«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές» 

Υποενότητες Ειδικότητα εκπαιδευτή ΣΤΕΠ 

Εξοικονόμηση ενέργειας και 
αλουμινοσιδηροκατασκευές 

Πολιτικοί Μηχανικοί 
Αρχιτέκτονες 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Χημικοί 
Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2210 
2233 
2291 
2113 
3182 
3112 
3115 
3116 

Ενεργειακά αποδοτική 
συναρμολόγηση κατασκευών 

Πολιτικοί Μηχανικοί 
Αρχιτέκτονες 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Χημικοί 
Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2210 
2233 
2291 
2113 
3182 
3112 
3115 
3116 

Ενεργειακά αποδοτική τοποθέτηση 
κατασκευών 

Πολιτικοί Μηχανικοί 
Αρχιτέκτονες 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Χημικοί 
Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2210 
2233 
2291 
2113 
3182 
3112 
3115 
3116 
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«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους» 

Υποενότητες Ειδικότητα εκπαιδευτή ΣΤΕΠ 

Έξυπνα κτίρια Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  
Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι 

2231 
3113 

Ηλεκτρική εγκατάσταση και 
βελτίωση συντελεστή ισχύος 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  
Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι 

2231 
3113 

Προσδιορισμός λύσεων για τη 
διαχείριση και εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  
Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι 

2231 
3113 

 
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων» 

Υποενότητες Ειδικότητα εκπαιδευτή ΣΤΕΠ 

Προεργασία Υαλοπινάκων Πολιτικοί Μηχανικοί 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2233 
2291 
3112 
3115 
3116 

Τοποθέτηση Υαλοπινάκων Πολιτικοί Μηχανικοί 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2233 
2291 
3112 
3115 
3116 

Γενικός Έλεγχος Υαλοπινάκων Πολιτικοί Μηχανικοί 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Χημικοί Μηχανικοί 
Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 
Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 

2220 
2233 
2291 
3112 
3115 
3116 

 
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς» 

Υποενότητες Ειδικότητα εκπαιδευτή ΣΤΕΠ 

Δραστηριότητες προσδιορισμού και 
τεκμηρίωσης της αποδοτικότερης 
λύσης 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι  

2233 
3115  

Επιλογή των κατάλληλων 
συσκευών, υλικών και διαστάσεων  

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι  

2233 
3115 

Τοποθέτηση και έλεγχος 
εγκαταστάσεων 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι  

2233 
3115 

 
«Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς» 

Υποενότητες Ειδικότητα εκπαιδευτή ΣΤΕΠ 

Δραστηριότητες εκτίμησης για τον 
προσδιορισμό της αποδοτικότερης 
λύσης 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 

2233 
3115 

Δραστηριότητες εξοικονόμησης 
θερμότητας 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 

2233 
3115 

Εφαρμογή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 

2233 
3115 

Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση 
εγκαταστάσεων 

Μηχανολόγοι μηχανικοί 
Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 

2233 
3115 
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, με εν ισχύ πιστοποιημένη εκπαιδευτική 
επάρκεια, στα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση ΣΤΕΠ, που είναι ενταγμένοι στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της υπ. αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 
Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 
10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω προϋπόθεση αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τη διαθέτει, 
αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήριο αποκλεισμού). 
 

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν το/τα παραπάνω κριτήριο/α, θα 
βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα: 

 
o Επίπεδο τίτλου σπουδών 
o Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 
o Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας  
 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 

Τίτλος σπουδών 
 
Βαθμολογείται ένας τίτλος, ο ανώτατος 
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 10 
 
 

Κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος 

10 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος 

7 

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

5 

2 
Διδακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 
Μέγιστος αριθμός μορίων: 15 

Έως 300 ώρες 5 

300 - 1500 ώρες 10 

Περισσότερες από 1500 ώρες 15 

3 

Διδακτική Εμπειρία σε ενηλίκους με 
χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας  
Μέγιστος αριθμός μορίων: 15 

Έως 50 ώρες 5 

51 - 150 ώρες 10 

Περισσότερες από 150 ώρες 15 

Μέγιστο σύνολο 40 

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://form.jotform.com/imegsevee/trainers024 και επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Δεν απαιτείται στη φάση αυτή η προσκόμιση δικαιολογητικών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.  

https://form.jotform.com/imegsevee/trainers024
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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει 
ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την 
προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας».  

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν 
πανελλαδικά έως τις 31/10/2021. 

 
5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν να προσκομίσουν οι υποψήφιοι 
συνεργάτες πριν την έναρξη της συνεργασίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναλόγως και προς 
απόδειξη των αναγραφόμενων στην ηλεκτρονική τους αίτηση, είναι: 

 Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, 
 Απόδειξη κατοχής τίτλου σπουδών  
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης 
αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η 
προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του 
πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη 
βαθμολογική αντιστοιχία αυτού, 
 Απόδειξη διδακτικής εμπειρίας  
Αντίγραφα βεβαιώσεων διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων ή/και σε 
ενηλίκους με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, από τις οποίες να 
προκύπτουν απαραίτητα οι ώρες διδασκαλίας. Βεβαιώσεις που δεν αναγράφουν τη 
διδακτική εμπειρία σε ώρες δε θα ληφθούν υπόψη. 

 Τα ως άνω δικαιολογητικά, με ευθύνη του υποψηφίου,  

- είτε θα αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο τα 
δικαιολογητικά αποστέλλονται σε αρχεία μορφής .pdf/.jpg/.png/ως 
φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο στις οποίες όμως πρέπει να απεικονίζονται 
καθαρά τα πληροφοριακά στοιχεία)  
 

- είτε θα κατατίθενται στις ανά τόπους δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες έχουν 
την ευθύνη περιοχών υλοποίησης του έργου στην ελληνική επικράτεια. 

 

Περιφέρεια υλοποίησης έργου Ηλεκτρονική αποστολή 
Θέμα ηλεκτρονικού 

μηνύματος 

Αττική  024@imegsevee.gr  

Δικαιολογητικά εκπαιδευτή 
«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»  
MIS 5002684 - ΕΠΑνΕΚ 

Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & Δυτ. 
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο 

thessaloniki@imegsevee.gr  

Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο patra@imegsevee.gr  

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα larisa@imegsevee.gr  

Κρήτη & Ν. Αιγαίο iraklio@imegsevee.gr  

Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι ioannina@imegsevee.gr  

 

Περιφέρεια υλοποίησης έργου 

Αποστολή σε 
σφραγισμένο φάκελο 
μέσω ταχυδρομείου ή 

ταχυμεταφοράς ή 

Ένδειξη σφραγισμένου 
φάκελου 

 
 

mailto:024@imegsevee.gr
mailto:thessaloniki@imegsevee.gr
mailto:patra@imegsevee.gr
mailto:larisa@imegsevee.gr
mailto:iraklio@imegsevee.gr
mailto:ioannina@imegsevee.gr
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απευθείας κατάθεση 

Αττική  

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρική 
Δομή 

Αριστοτέλους 46, TΚ 
10433, Αθήνα 

Δικαιολογητικά εκπαιδευτή 
MIS 5002684 - ΕΠΑνΕΚ 

Υπόψη Γραφείου 
Πρωτοκόλλου 

 

Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & Δυτ. 
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, 

Θεσσαλονίκη 

Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή 
Δυτικής Ελλάδας 

Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 
26443, Πάτρα 

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή 
Θεσσαλίας 

Καστοριάς 2α, ΤΚ 
41335, Λάρισα 

Κρήτη & Ν. Αιγαίο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή 
Κρήτης 

Βασιλείου Πατρικίου 
11, ΤΚ 71409, Ηράκλειο 

Κρήτης 

Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή 
Ηπείρου 

Στ. Νιάρχου 94, ΤΚ 
45500, Ιωάννινα 

 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι/ες συνεργάτες εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, με πιστοποιημένη 
εκπαιδευτική επάρκεια, στα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση ΣΤΕΠ, που είναι 
ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον πληρούν, βάσει των 
στοιχείων της ηλεκτρονικής  αίτησης τους, την ως άνω ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται σε προσωρινούς πίνακες ανά περιφέρεια υλοποίησης 
του έργου και επιλεγέν/ντα θεματικό/α αντικείμενο/α κατάρτισης και κατατάσσονται σε 
αυτούς βάσει του ελάχιστου κριτηρίου συμμετοχής ή/και των παραπάνω πρόσθετων 
κριτηρίων βαθμολόγησης.  

Οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι θα κατατάσσονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής 
της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 

Πριν την έναρξη κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι υποψήφιοι/ες συνεργάτες θα 
πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακολουθήσει 
αντιπαραβολή με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης.  

Υποβληθείς ηλεκτρονικός ή φυσικός φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δηλωθείσες στην ηλεκτρονική αίτηση απαραίτητη 
προϋπόθεση ένταξής (εν ισχύ πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, στα απαιτούμενα 
από την παρούσα πρόσκληση ΣΤΕΠ και ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 
ΕΟΠΠΕΠ,) στην παρούσα, θα οδηγεί στην απένταξη του υποψηφίου από τους προσωρινούς 
πίνακες ένταξης και κατάταξης.   
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Προσόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αλλά 
δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων αποδεικτικών δε θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά την τελική βαθμολόγηση.  

Κατόπιν της ως άνω διοικητικής επαλήθευσης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα αξιοποιήσει 
τους/τις υποψήφιους/ες συνεργάτες αναλόγως με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν,  
και τη διαθεσιμότητα τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προκύπτει ανάγκη 
υλοποίησης των προγραμμάτων. Στην περίπτωση προγραμμάτων συμβατικής/μικτής 
κατάρτισης θα λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική εγγύτητα της μόνιμης κατοικίας τους 
με τον τόπο υλοποίησης των προγραμμάτων. 

Με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό δε θα υπάρξει ένας τελικός πίνακας 
κατάταξης υποψηφίων. 

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως 
και συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή 
Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων οι υποψήφιοι συνεργάτες θα ενημερώνονται 
για τα τελικά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που θα 
έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά (024@imegsevee.gr) γραπτή ένσταση επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωσή τους. Επί 
των ενστάσεων οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά, σε συνέχεια σχετικής 
απόφασης Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων και του φακέλου 
δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και 
επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. To 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει 
πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση 
οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε 
κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις 
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική 
Νομοθεσία. 
 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται γραπτώς ή/και τηλεφωνικώς ως εξής: 

Αττική 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρική Δομή 

Τηλ. 210 8846852 
(εσωτερ. 304, 318, 303, 306, 302) 

024@imegsevee.gr 

Ανατολ. Μακ. Θράκη, Κεντρική & 
Δυτ. Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομής Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 2310545967 

thessaloniki@imegsevee.gr 

Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Πάτρας, 

Τηλ. 2610438557 
patra@imegsevee.gr 

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Λάρισας, 

Τηλ.  2410579876 
larisa@imegsevee.gr 

mailto:024@imegsevee.gr
mailto:024@imegsevee.gr
mailto:thessaloniki@imegsevee.gr
mailto:patra@imegsevee.gr
mailto:larisa@imegsevee.gr


 

Σελίδα 9 από 9 
 

Κρήτη & Ν. Αιγαίο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ηρακλείου Κρήτης, 

Τηλ. 2810361040 
iraklio@imegsevee.gr 

Ήπειρος & Ιόνιοι Νήσοι 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Ιωαννίνων, 

Τηλ. 2651044727 
ioannina@imegsevee.gr 

 
Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 
Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 
Παναγιώτης Ράπτης 

          Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 

 

mailto:iraklio@imegsevee.gr
mailto:ioannina@imegsevee.gr

