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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

 
          
          
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΙ «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» 
 
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και υλοποιεί τα Έργα «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΙΙ, ΙΙΙ, IV», τα 

οποία εντάσσονται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., ενέργεια 1.1.2β. και  

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης των τροποποιήσεων των Έργων 

προκηρύσσονται θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών – εκπαιδευτριών για το Κ.Ε.Ε. 

Αρκαδίας , για τα θεματικά πεδία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

και «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από: 

• την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr/kee 

• τα γραφεία του Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας ( Ελ. Βενιζέλου 22 ). 8:30 – 15:30  

 

Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλονται και επικυρωμένα αντίγραφα των 

αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι/ες 

στη σχετική αίτηση. Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται 

από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

http://www.ideke.edu.gr/kee
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Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική 

προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 

31/8/2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα  14.00.  

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και 

ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη). 

Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00 καθημερινά στα τηλέφωνα 210 25.30.334 , 210 

25.84.803 & 2710 - 232524 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail 

καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει 

την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση. Επίσης αιτήσεις που έχουν πλέον της μιας επιλογής 

ΚΕΕ αναγραφόμενη στην ίδια αίτηση ή πολλαπλές αιτήσεις του ιδίου υποψηφίου για 

διαφορετικά Κ.Ε.Ε. 

 

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην 

ηλεκτρονική σελίδα του έργου (www.ideke.edu.gr/kee) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή 

τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους. 

 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των 

τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

επιλογής στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε.. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης 

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. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται 

δεκτή. 

 

 

http://www.ideke.edu.gr/kee

