ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αθήνα, 04/06/2013
Αρ. Πρωτ: 602/7/30437

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους για τις θέσεις:
(α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους
υλοποίησης των Πράξεων
και
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο των
Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012
(ΟΠΣ 375686) και β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις της Ε.Υ.Δ. και
την τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 7937/25-05-2012 καθώς και την 1084/57/15.05.2013
απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης έργου για:
(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης.
(Β) Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
για την κάλυψη των κενών θέσεων που προέκυψαν από την 602/17/35477/03-12-2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και για την κάλυψη των θέσεων στους Δήμους που
συμμετείχαν στη δεύτερη φάση ένταξης στο πρόγραμμα βάσει της Πρόσκλησης της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας,
ενδεικτικά, είναι:
•

Υποστήριξη για την ανάπτυξη των προτάσεων του Δήμου για συμμετοχή στα
εθνικά προγράμματα

•

Υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα

•

Ευθύνη διενέργειας και συντονισμού διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου

•

Προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των δομών και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

•

Προγραμματισμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού και καθορισμός
αναλυτικού χρονοδιαγράμματος τμημάτων μάθησης

•

Συνεργασία και συμμετοχή στις διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής

•

Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα καθώς και τα παραδοτέα των Υπευθύνων Εκπαίδευσης,
Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως την λήξη του
η

φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30 /06/2015.
Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα ενταχθούν με
βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και
θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που
θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΟΡΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΨΑΡΩΝ
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΗΝΕΙΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
ΖΙΤΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
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ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΑΓΙΑΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΞΩΝ
Το αντικείμενο εργασίας των Υπεύθυνων Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ., ενδεικτικά, είναι:
•

•
•
•

Η τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες του Κ.Δ.Β.Μ. (ενδεικτικά η συγκέντρωση και επεξεργασία αιτήσεων
εκπαιδευομένων, η ένταξη επιλεγέντων εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης, η
διάθεση των εκπαιδευτικών υλικών, η καταχώρηση δεδομένων στην τηλεματική
δικτύωση των δομών, η συλλογή, οργάνωση και προετοιμασία παραστατικών δαπανών
κ.α.)
Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, χαρακτηρισμός, διανομή και αρχειοθέτηση των σχετικών
εγγράφων που αφορούν στις δραστηριότητες του Κ.Δ.Β.Μ.
Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα και τα παραδοτέα των Υπευθύνων Οργάνωσης
Κ.Δ.Β.Μ. θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως την λήξη του
φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30/06/2015.

Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε
πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την
κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο
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Δήμο.
Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΙΚΑΡΙΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΣΑΜΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΗΝΕΙΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΑΡΓΑΣ
Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΓΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
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ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Για να απασχοληθεί δεύτερος Υπεύθυνος Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους με πληθυσμό άνω
των 50.000 κατοίκων θα πρέπει ο Δήμος να έχει ενεργοποιήσει το 50% των τμημάτων που έχει
επιλέξει προς υλοποίηση στην πρώτη εκπαιδευτική χρονιά.
.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1. Α.Π.Υ. (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών).
2. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €
(άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/613411/0016/1999, όπως ισχύουν) και
3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. Εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τις
3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, σε
συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως
ισχύουν).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
α) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση έργου ως μέλος ομάδας έργου ή
περιφερειακό στέλεχος στο ίδιο ή σε άλλο έργο.
β) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση έργου σε δύο θέσεις στο πλαίσιο
του ίδιου έργου.
γ) Το ίδιο πρόσωπο δύναται να συνάψει σύμβαση έργου σε περισσότερα έργα ως
εκπαιδευτής, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β).
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης και οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα επιλεγούν μέσω μοριοδότησης,
δηλαδή, θα ενταχθούν, με βάση το σύνολο των μορίων τους, σε πίνακες και θα επιλεγούν
σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις.

Πίνακας Μοριοδότησης:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΒΜ
Α. ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και
εφαρμογών διαδικτύου, από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το
ΑΣΕΠ.
Γ. ΑΝΕΡΓΙΑ
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι
αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων , σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 30 μόρια)
Μεταπτυχιακό* στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διοίκηση Εκπαιδευτικών
Μονάδων ή Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

40
30
25

Διδακτορικό* στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
ή Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση
*Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(0,50 μόρια ανά 25ωρο, με συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 10 μόρια)
Από δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς εξειδικευμένους στην εκπαίδευση ενη
σε θέματα:
1. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, συντονισμό και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου,
2. Διοίκησης εκπαιδευτικών Μονάδων.
3. Διασφάλισης Ποιότητας
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: σχεδιασμό και οργάνωση

30

10

40
40
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
(0,50 μόρια /μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων τα
40 μόρια)
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη
πιστοποίηση)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο
γλώσσα

5
5
2
3
5

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
15
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς
ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.
Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας
και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων
μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.
ΣΥΝΟΛΟ
100
4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως
εξής:
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 5%,
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)
10%
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)20%
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Πίνακας Μοριοδότησης:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ. Δ .Β.Μ.
Α. ΤΙΤΛΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και
εφαρμογών διαδικτύου, από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.
Γ. ΑΝΕΡΓΙΑ
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι
αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων , σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Πτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

30
10
10
10

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(0,50 μόρια ανά 25ωρο, με συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 20 μόρια)
Από δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς εξειδικευμένους στην εκπαίδευση
ενηλίκων
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέση
ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών.
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με διοίκηση και οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.
(0,50 μόρια /μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 50 μόρια)
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη
πιστοποίηση)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο
γλώσσα

20

50
50

5

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
15
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς
ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.
Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας
και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων
μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.
ΣΥΝΟΛΟ
100
4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως
εξής:
5%,
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)
10%
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)
20%

5
2
3
5

15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση (Α) ή (Β) σε ένα
και μόνο προκηρυσσόμενο Δήμο επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων θέσεων ή/και
Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής
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Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986).
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://sde.ideke.edu.gr),
όπου και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή ή που
αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 10/06/2013 έως και Τετάρτη
19/06/2013 και ώρα 15:00.
Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση /
δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική
επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των
δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με
την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα
μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο
σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι
κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο
έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, να καταθέσουν τα
δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες μέχρι και την 25η/06/2013 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
111 43 Αθήνα.
Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …/…/…/……..2013 Πρόσκληση για τη
θέση :

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο Δήμο..........................
ή
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο
Δήμο..........................
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος,
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.
12

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της
ηλεκτρονικής αίτησης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση,
θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου
που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής της αίτησής του.
Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:
1) τίτλων σπουδών και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό,
δεύτερο πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ κλπ),
τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του παραπάνω αναλυτικού πίνακα
μοριοδότησης.
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία
τους.
2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας. Η επαγγελματική εμπειρία
αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία
να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της ασφάλισης.
Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος
απασχόλησης σε μήνες, και ο προσδιορισμός πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα αναγωγής σε πλήρη απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση η
επαγγελματική εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη.
3) αποδεικτικών ανεργίας, πολυτεκνίας ή μονογονεϊκής οικογένειας και ΑμΕΑ. Η ανεργία
αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των
αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr και στα
γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά
ειδικότητα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με
την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι
πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.
Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά
του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του
ενιστάμενου, κ.λπ.
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Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
Κεντρική Γραμματεία - 3ος Όροφος, για τη με αρ. πρωτ. …/…./…/….….2013 υπόψη της
Επιτροπής Ενστάσεων για τη θέση:
(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8
ή
(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω 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 στην υπηρεσία
μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται,
με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία
λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του
υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις
θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση,
τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη
σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου
του Έργου και την έναρξη της λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΒΜ. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει το
δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το
πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2131311501, 2131311505, 213 131 1589, 2131311605

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Φίλιππος Λέντζας
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