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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

                                                                                             
         Αθήνα : 17-12-2012 
         Αρ. Πρωτ.: 602/18/38035 
 

 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΥΟ (2) ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

 
Ι. Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) έχουν ιδρυθεί µε το ν. 2525/97 και 
λειτουργούν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση 
«Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθµ. 
4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τµηµάτων εκτός έδρας Σ∆Ε» 
(Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008). 
ΙΙ. Τα Σ∆Ε είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της ∆ιά Βίου Μάθησης, 
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι 
οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. 
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙ∆ που εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι ο 
υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», 
«Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», 
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 6104/6-5-2009 (ΑΠ7), 6103/6-5-09 (ΑΠ8) και 6105/6-5-
09 (ΑΠ9) Πράξεις Ένταξης και τις υπ’ αριθµ. 21768/20-12-2011, 21769/20-12-2011 
και 21770/20-12-2011 Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης των Πράξεων Σ∆Ε ΑΠ 7, 8, 9, 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε την 714/36/30-11-2012 
Απόφαση του ∆.Σ. προκηρύσσει εκ νέου δύο (2) θέσεις µελών Επιστηµονικής 
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Επιτροπής Αναβάθµισης Γραµµατισµών, στο γνωστικό αντικείµενο– γραµµατισµό της 
Πολιτισµικής –Αισθητικής Αγωγής, µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα Σ.∆.Ε. 

 
 

Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής Αναβάθµισης Γραµµατισµών αναλαµβάνουν: 

1.   την υποστήριξη, καθοδήγηση, εποπτεία των εκπαιδευτικών των Σ.∆.Ε. 

2.   τον εµπλουτισµό και την επικαιροποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού 
της ειδικότητάς τους σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των Σ.∆.Ε. 

3.  την ανάδειξη καλών πρακτικών σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των   
Σ.∆.Ε., µέσω του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων των 
Σ.∆.Ε. 

4.  τη συνεργασία µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού 
Έργου των Σ.∆.Ε. για ζητήµατα που αφορούν στο πρόγραµµα σπουδών. 

Τα παραδοτέα της Επιστηµονικής Επιτροπής Αναβάθµισης Γραµµατισµών είναι: 

Α. Οδηγός σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο-γραµµατισµό της Πολιτισµικής–  

    Αισθητικής Αγωγής. 

Β. Συµπλήρωση-επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείµενο- 

    γραµµατισµό της Πολιτισµικής– Αισθητικής Αγωγής. 

 
Η σύµβαση των δύο (2) µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής Αναβάθµισης 
Γραµµατισµών, στο γνωστικό αντικείµενο– γραµµατισµό της Πολιτισµικής –
Αισθητικής Αγωγής, είναι σύµβαση µίσθωσης έργου και θα έχει διάρκεια µέχρι 
30/09/2013. 

Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά 
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, 
ήτοι: 

1. ΑΠΥ (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 
1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει 
τα 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). 

Η έκδοση ΑΠΥ µπορεί, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες, να 
υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωµής Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆) του 
φορέα (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδηµα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύµατος 
κατά την προηγούµενη φορολογική χρήση, που προέρχεται αποκλειστικά από 
παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση µίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ). Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό 
υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σηµειώµατος. Σε 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµα εκκαθαριστικό σηµείωµα για την 
προηγούµενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο της καταβολής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση που 
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βεβαιώνει ότι το εισόδηµά του από παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) για την αµέσως προηγούµενη φορολογική 
χρήση. 

4. Για τα µέλη ∆ΕΠ η καταβολή της αµοιβής τους θα γίνει µέσω κατάθεσης στον 
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του αντίστοιχου ΑΕΙ/ΤΕΙ.   

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων µελών της Επιστηµονικής 
Επιτροπής Αναβάθµισης Γραµµατισµών Σ.∆.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

 

ΕΡΓΟ : ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ  
Σ∆Ε 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ: ∆ύο (2) άτοµα για την Πολιτισµική - Αισθητική Αγωγή 

 

ΠΠΡΡΟΟΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ    

Α1. ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

                                                                        Ή 

Α2. ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 

       ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

                                                                        Ή 

Α3. ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

       ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ    

Το ακαδηµαϊκό, το συγγραφικό και το ερευνητικό έργο σε: 
Α. ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

Β. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ    
Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων θα συσταθεί ειδική προς τούτο επιτροπή.  

 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου 
φακέλου διάστασης Α4.  

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή θα υποβληθούν 
ιδιοχείρως από 19/12/2012 έως και 08/01/2013 (ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00, στη διεύθυνση:  
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Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 

(Κεντρική Γραµµατεία - 3ος Όροφος) 
Για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/18/38035 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
Επιλογή Μελών Επιστηµονικής Επιτροπής 

Αναβάθµισης Γραµµατισµών, στο γνωστικό 
αντικέιµενο – γραµµατισµό της Πολιτισµικής – 

Αισθητικής Αγωγής µε Σύµβαση Μίσθωσης 
Έργου  στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο φάκελος θα εµπεριέχει βιογραφικό σηµείωµα και νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα των: 

1) Τίτλων σπουδών 
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και 
ισοτιµία τους.  

2) Συγγραφικού έργου σχετικού µε τα Σ∆Ε ή/και το γνωστικό αντικείµενο ή/και 
την εκπαίδευση ενηλίκων. 

3) Ερευνητικού έργου σχετικού µε τα Σ∆Ε ή/και το γνωστικό αντικείµενο ή/και την 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

 
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκµηριώνονται µε την 
υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη για την 
τελική κατάταξη των υποψηφίων.  

Μετά τη αξιολόγηση των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
www.inedivim.gr και στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πίνακας κατάταξης των 
υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός θεωρείται προσωρινός. Επί του προσωρινού πίνακα, οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ενστάσεις. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
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.∆Ι.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 ενισταµένου, κ.λπ.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς, 
εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: Ίδρυµα Νεολαίας και 
∆ια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραµµατεία - 
3ος Όροφος, για την υπ’ αριθµ. πρωτ. 602/18//38035 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος για Επιλογή δύο (2) Μελών Επιστηµονικής Επιτροπής Αναβάθµισης 
Γραµµατισµών, στο γνωστικό αντικέιµενο – γραµµατισµό της Πολιτισµικής – 
Αισθητικής Αγωγής, µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου, στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, 
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. 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.∆Ι.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 ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.∆Ι.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).    
 
Πληροφορίες, σχετικά µε το κείµενο και τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα τηλ. 213-1311684 και 213-
1311515. 
 
 
                O Πρόεδρος ∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 
 

Φίλιππος Λέντζας 


