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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ  
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ: 

Καηάπηιζη ωθελοςμένων ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Πποώθηζη ηηρ 

απαζσόληζηρ μέζω ππογπαμμάηων κοινωθελούρ σαπακηήπα για 36.500 

άηομα ζε Γήμοςρ, Πεπιθέπειερ, Κένηπα κοινωνικήρ ππόνοιαρ (ΚΚΠΠ)/ 

ζςναθείρ θοπείρ, Τπηπεζίερ Τποςπγείων και άλλων θοπέων». 

 

Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 2 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο (θσδ. Πηζη. 12101170) σο πάξνρνο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο 

δξάζεο:  Καηάπηιζη ωθελοςμένων ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Πποώθηζη ηηρ 

απαζσόληζηρ μέζω ππογπαμμάηων κοινωθελούρ σαπακηήπα για 36.500 

άηομα ζε Γήμοςρ, Πεπιθέπειερ, Κένηπα κοινωνικήρ ππόνοιαρ (ΚΚΠΠ)/ 

ζςναθείρ θοπείρ, Τπηπεζίερ Τποςπγείων και άλλων θοπέων» ζα 

πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  δηάξθεηαο 120 έσο 150 σξώλ (έθαζην) ζηα 

νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ σθεινύκελνη ηεο σο άλσ δξάζεο. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζε 16 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο αλάινγα κε ηηο επηινγέο ησλ σθεινπκέλσλ  

θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνύλ. 

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 

Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε", κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) 

Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα  πινπνηεζεί κία δέζκε παξεκβάζεσλ ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη : 

 

  Πξόγξακκα  ζεσξεηηθήο  θαηάξηηζεο 120 έσο 150 σξώλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηηο εμήο εηδηθόηεηεο: 

1 Βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΠΕ (1ο επίπεδο) 

2 Βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΠΕ (2ο επίπεδο) 

3 Βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΠΕ (3ο επίπεδο) 

4 Οργάνωςθ και λειτουργία Δθμόςιων υπθρεςιϊν, οργανιςμϊν και επιχειριςεων 
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5 Οριηόντιεσ ξενόγλωςςεσ ικανότθτεσ ςτο χϊρο εργαςίασ (Αγγλικά) 

6 Διαχείριςθ καταςτροφϊν και κρίςεων 

7 Πρϊτεσ βοικειεσ 

8 Περιβαλλοντολογικι προςταςία και ανακφκλωςθ προϊόντων 

9 Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και εφαρμογζσ ςτο χϊρο εργαςίασ  

10 Επαγγελματίασ κακαριςτισ / Απολυμάνςεισ Δθμοςίων χϊρων 

11 Ειςαγωγι ςτα ψθφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία 

12 Υπθρεςίεσ διαμόρφωςθσ / ςυντιρθςθσ πραςίνου 

13 Στζλεχοσ κοινωνικισ φροντίδασ 

14 
Διαχείριςθ Κινδφνων και Κρίςεων (φυςικϊν, βιολογικϊν και τεχνολογικϊν) ςε 
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 

 

  Πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνύλ 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 

Σα  εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα  θαη νη εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηώλ είλαη νη εμήο: 

ΚΩΓ. Δκπαιδεςηική ενόηηηα Ώπερ (ανά 

ππόγπαμμα) 

Διδικόηηηερ 

εκπαιδεςηών 

(κωδικοί ΣΔΠ) 

2 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ΤΠΔ (1ν 

επίπεδν) 

120 2131, 2139, 3131, 

3132 

3 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ΤΠΔ (2ν 

επίπεδν) 

120 2131, 2139, 

3131, 3132 

4 Βαζηθέο δεμηόηεηεο ΤΠΔ (3ν 

επίπεδν) 

120 2131, 2139, 

3131, 3132 

5 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Γεκόζησλ ππεξεζηώλ, 

νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ 

140 1210, 1232, 

1237, 2410, 

2420, 2610, 

2723, 2790 

6 Οξηδόληηεο μελόγισζζεο 

ηθαλόηεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο 

(Αγγιηθά) 

130 2471 

7 Γηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη 

θξίζεσλ 

120 2114, 2220 

8 Πξώηεο βνήζεηεο 130 2321, 2322, 

2330, 2370, 

3230, 3240, 2350 

9 Πεξηβαιινληνινγηθή πξνζηαζία 

θαη αλαθύθισζε πξντόλησλ 

120 2410, 2420, 

3222, 9161, 

2610, 2291, 

3116, 3111 

10 Ψεθηαθέο δεμηόηεηεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη εθαξκνγέο ζην 

ρώξν εξγαζίαο  

120 2131, 2139, 

1234, 2410 

12 Δπαγγεικαηίαο θαζαξηζηήο / 

Απνιπκάλζεηο Γεκνζίσλ ρώξσλ 

130 3222, 2313, 

2420, 3182 



 

13 Δηζαγσγή ζηα ςεθηαθά 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

120 2491,2121, 2122, 

2131, 2139, 3131 

15 Υπεξεζίεο δηακόξθσζεο / 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

120 2313, 2311, 

2210, 2293, 2299 

16 Σηέιερνο θνηλσληθήο θξνληίδαο 120 2726, 3460 

18 Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ 

(θπζηθώλ, βηνινγηθώλ θαη 

ηερλνινγηθώλ) ζε Οξγαληζκνύο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

120 2114, 2220 

 Οξηδόληηεο ελόηεηεο   

i. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην ρώξν 

εξγαζίαο 

3 3182, 3222 

ii. Αξρέο εξγαηηθνύ δηθαίνπ 3 2610, 2640 

iii. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

4 2512 

Πίνακαρ 1 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαινύληαη νη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (κεηξών 

εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ΔΟΠΠΔΠ) νη νπνίνη επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθό 

έξγν λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζπκπιεξώλνληαο θαη ππνβάιινληαο ηελ 

ειεθηξνληθή θόξκα «Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο Δθπαηδεπηή» ηελ νπνία κπνξνύλ 

λα βξνπλ ζηελ ζειίδα https://kekkastorias.com . Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ην αξγόηεξν έσο ηελ Σεηάξηε 6 Μαΐνπ  2021. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 

- Πηζηνπνίεζε από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ) 

- Να είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζε θάπνηα – θάπνηεο από ηηο δεηνύκελεο 

εηδηθόηεηεο (ΣΔΠ) ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1. 

- Δθπαηδεπηέο, όπνπ ε θύξηα απαζρόιεζή ηνπο είλαη ζην δεκόζην ηνκέα ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ απαηηνύκελε από ην άξζξν 31 ηνπ λ. 

3528/2007 άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ πνπ εθδίδεηαη από ην αξκόδην 

όξγαλν ηνπ θνξέα ηνπο. 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ηελ αλάζεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  ζα ζπλππνινγηζηνύλ θαη ηα εμήο πξνζόληα: 

- Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθή κε ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο.  

- πλαθείο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ 

- Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο.  

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

https://kekkastorias.com/


 

1. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δξάζεο, ζα πινπνηεζνύλ ζε δύν δηαθνξεηηθά σξάξηα, πξσηλέο ώξεο 

(8:00 – 14:00) θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο (15:00 – 21:00) θαηά ηνπο κήλεο 

Μάην ή/θαη Ινύλην 2021. Καηά ζπλέπεηα νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ παξάιιεια κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζνπλ (ζηελ ίδηα ειεθηξνληθή θόξκα) θαη ηα πεδία  «Γήισζεο 

Γηαζεζηκόηεηαο».  

2. ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ηεο δξάζεο ηα πξνγξάκκαηα είλαη δπλαηό  λα 

πινπνηεζνύλ θαη κε ηελ κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (κηθηήο κάζεζεο / 

blended learning). Καηά ζπλέπεηα νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ εάλ απνδέρνληαη λα 

πξνζθέξνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο.  

ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ & ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

Η έληαμε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηώλ ζην κεηξών ηεο δξάζεο ζα γίλεη εθόζνλ 

πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηα νπνία απνηεινύλ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο έληαμήο ηνπο ζην κεηξών (on/off).  

Σν Κε.Γη.Βη.Μ. ζα πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε 

εθπαηδεπηέο ηνπ κεηξώνπ αλαιόγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηώλ. 

ΑΜΟΙΒΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ  

Η  ακνηβή ησλ εθπαηδεπηώλ νξίδεηαη ζε 12,00€ αλά ώξα θαηάξηηζεο εθόζνλ έλα 

πξόγξακκα θαηάξηηζεο πινπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο δηα δώζεο εθπαίδεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο κε ηελ κέζνδν ηεο  ηειεθαηάξηηζεο ε ακνηβή ζα 

θαζνξηζηεί αλάινγα κε ην κείγκα σξώλ ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  ΚΓΒΜ  (Αγίαο 

Βαξβάξαο 13 Καζηνξηά – δίπια ζην 3ν Γπκλάζην Καζηνξηάο) θαη ζην ηειέθσλν 

2467025388 θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαηά ηηο  ώξεο 09:00 έσο 

15:00. 

 


