ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΚΔΒΜ Δήμου Νζςτου, 30 Ιουνίου 2020
Θζμα: Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόςκλθςθσ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για Θζςεισ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ςτα «Κζντρα Διά Βίου
Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νζα Φάςθ», ΟΠ 5002212
Ενημερϊνουμε όλουσ τουσ υποψήφιουσ ενδιαφερόμενουσ ότι το IΔΡΤΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ζχοντασ υπόψη την υπϋ αριθμ. 7026/441/26.06.2020 Απόφαςη του
Δ.Σ. ανακοινϊνει την παράταςθ τησ προθεςμίασ υποβολήσ ηλεκτρονικϊν αιτήςεων και φακζλου
αίτηςησ και δικαιολογητικϊν και την τροποποίθςθ ςτα αντίςτοιχα πεδία τησ με Α.Π.
660/4/16980/10.06.2020 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου για
κζςεισ εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςτα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ.), ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ με
τίτλο: «Κζντρα Διά Βίου Μάθηςησ (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νζα Φάςη», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 (αρ. πρωτ.
6998/439/11-06-2020 Απόφαςη ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ):
Νζα καταλθκτικι θμερομθνία Τποβολισ Ηλεκτρονικϊν Αιτιςεων: ζωσ και 06/07/2020 (ϊρα 11:00
π.μ.)
Νζα καταλθκτικι θμερομθνία Τποβολισ Φακζλου Αίτθςθσ και Δικαιολογθτικϊν: ζωσ και
10/07/2020
Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη http://mis.inedivim.gr
Αιτιςεισ που δεν υποβάλλονται με τθν ανωτζρω (θλεκτρονικι) μορφι και αποςτζλλονται
ταχυδρομικά, με e-mail ι fax, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
Οι υποψήφιοι θα αποςτείλουν ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορζσ τα δικαιολογητικά
τουσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4ζωσ και τισ 10/07/2020 ςτη διεφθυνςη : Κδρυμα
Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 &Κοκκινάκθ, 111 43 Ακινα (Κεντρικι Γραμματεία 2οσ Όροφοσ), με υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτθ ςχετικι Πρόςκλθςθ.
Φάκελοι δικαιολογθτικϊν που κα κατατεκοφν ιδιοχείρωσ δεν κα γίνονται δεκτοί.
Ωσ τελικι θμερομθνία λιψθσ κατά την αποςτολή των φακζλων λογίηεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θ
θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. Μετά το πζρασ τησ ωσ άνω ημερομηνίασ οι αιτήςεισ
θεωροφνται εκπρόθεςμεσ.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και τουσ όρουσ τθσ θα
παρζχονται ςτα τηλζφωνα: 213-131-4657, 213-131-4620, 213-131-4528, 213-131-4526, 213-1314638, 213-131-4648, 213-131-4644, 213-131-4639, 213-131-4645, 213-131-4534, 213-131-4640 κατά
τισ ϊρεσ 10:00 ζωσ 13:00.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τεχνικι υποςτιριξθ για τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα των αιτιςεων
θα παρζχονται ςτο τηλζφωνο 213-131-4633 κατά τισ ϊρεσ 10:00 ζωσ 13:00.
Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςη και Διά Βίου
Μάθηςη».

