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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ (Μεηξών Λ.Α.Δ.Κ.) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ: 
ΛΑΔΚ (1-49) για Μικρές Δπιτειρήζεις έηοσς 2018 

 

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

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

δξάζεο:  «Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ΛΑΔΚ (1-49) 

έηνπο 2018» ζα πινπνηήζεη πέληε (5) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  δηάξθεηαο 40 

σξώλ (έθαζην) ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ σθεινύκελνη ηεο σο άλσ δξάζεο. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζε 

δηάθνξα ζεκαηηθά αληηθείκελα όπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο εθπξνζώπεζεο εξγνδνηώλ. 

Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα  πινπνηεζνύλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα : 

1. Δθκάζεζε Ιηαιηθώλ (2 ηκήκαηα) 

2. Δηδηθή Αγσγή (2 ηκήκαηα) 

3. Πιεξνθνξηθή  

Αλαιπηηθόηεξα νη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ  θαη νη εηδηθόηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηώλ είλαη νη εμήο: 

α/α Δκπαιδεσηική ενόηηηα Ώρες  Σίηλοι ζποσδών  

εκπαιδεσηών  

1 Πιεξνθνξηθή (θσδ. ΠΛΗ) 28 Πιεξνθνξηθήο 

Π.Δ.-Σ.Δ. 

2 Ιηαιηθά  (θσδ. ΙΣΑ) 58 Ιηαιηθήο 

θηινινγίαο 

3 Ειδική αγωγή  (θσδ. ΔΑΓ) 62 Δηδηθήο Αγσγήο 

Ψπρνινγίαο θαη 

ζπλαθείο ηίηινη  

4 Βαζικές γνώζεις ζηην παροτή 

πρώηων βοηθειών ζηο τώρο 

εργαζίας   (κωδ. ΠΒΟ) 

18 Ιαηξηθήο  - 

Ννζειεπηώλ 
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5 Βαζικές αρτές εργαηικού δικαίοσ 

(κωδ. ΕΔΙ) 

14 Ννκηθήο 

Πίνακας 1 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαινύληαη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (κεηξών εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ 

ΟΑΔΓ - ΛΑΔΚ) νη νπνίνη επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθό έξγν λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζπκπιεξώλνληαο θαη ππνβάιινληαο ην ζρεηηθό 

έληππν «Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο Δθπαηδεπηή» ην νπνίν κπνξνύλ λα βξνπλ ζηελ 

ζειίδα https://eee04.webnode.gr/ ή λα ην αλαδεηήζνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΚΔΓΙΒΙΜ (Αγίαο Βαξβάξαο 13 Καζηνξηά – δίπια ζην 3ν Γπκλάζην Καζηνξηάο). Οη 

ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ην αξγόηεξν έσο 

ηελ Σεηάξηε 30 Οθησβξίνπ 2019. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 

- Δληαγκέλνη ζην κεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΛΑΔΚ 

- Να είλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδώλ  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 ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο αληηθείκελα.  

- πλαθείο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ 

- Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δξάζεο, ζα πινπνηεζνύλ είηε πξσηλέο ώξεο (9:00 – 12:30) είηε απνγεπκαηηλέο 

ώξεο (15:00 έσο 17:15 ή 17:15 έσο 20:30) θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην Γεθέκβξην 

2019. Καηά ζπλέπεηα νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ παξάιιεια κε ηελ 

Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη ην έληππν «Γήισζεο 

Γηαζεζηκόηεηαο»  

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).  

https://eee04.webnode.gr/


  
 

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 σξηαία ακνηβή ησλ εθπαηδεπηώλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : 

- Δθπαηδεπηέο νη νπνίνη ζα αζθαιηζηνύλ ζην ΔΦΚΑ- ΙΚΑ : 14,00€ κηθηά 

- Δθπαηδεπηέο νη νπνίνη εθδίδνπλ Σηκνιόγην : 18,00€ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  ΚΔΓΙΒΙΜ  

(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. 

 


