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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ: 
«Προώθηζη ζηην Απαζτόληζη Άνεργων νέων 25 έως 

 

29 εηών πηστιούτων θεηικής, ηετνολογικής και οικονομικής 

καηεύθσνζης, μέζω καηάρηιζης ζηον κλάδο ΣΠΔ» 

και 

«Προώθηζη ζηην Απαζτόληζη Άνεργων ηλικίας 30 έως 
 

45 εηών πηστιούτων θεηικής, ηετνολογικής και οικονομικής 

καηεύθσνζης, μέζω καηάρηιζης ζηον κλάδο ΣΠΔ» 

 

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

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

δξάζεο:  

1. «Πξνώζεζε ζηελ Απαζρόιεζε Άλεξγσλ λέσλ 25 έσο 29 εηώλ πηπρηνύρσλ 

ζεηηθήο, ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο, κέζσ θαηάξηηζεο ζηνλ 

θιάδν ΣΠΔ»  

2. «Πξνώζεζε ζηελ Απαζρόιεζε Άλεξγσλ ειηθίαο 30 έσο 45 εηώλ 

πηπρηνύρσλ ζεηηθήο, ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο, κέζσ 

θαηάξηηζεο ζηνλ θιάδν ΣΠΔ»  

ζα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 400 σξώλ ζεσξεηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ σθεινύκελνη ηεο σο άλσ δξάζεο. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζηελ 

Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

εηδηθόηεηα «Διδικός ζτεδιαζμού ιζηοζελίδων και εθαρμογών» (ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο) θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνύλ. 
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Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα  πινπνηεζεί κία δέζκε παξεκβάζεσλ ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη : 

 

  Πξόγξακκα  ζεσξεηηθήο  θαηάξηηζεο 400 σξώλ πνπ πεξηιακβάλεη 

390 ώξεο εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθόηεηα «Δηδηθόο ζρεδηαζκνύ 

ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγώλ» θαη 10 ώξεο ζε νξηδόληηεο ελόηεηεο νη 

νπνίεο είλαη α) Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, β) Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, γ) βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

 

  Πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνύλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. 

Αλαιπηηθόηεξα νη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη εηδηθόηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηώλ είλαη νη εμήο: 

α/α Δκπαιδεσηική ενόηηηα Ώρες (ανά 

πρόγραμμα) 

Διδικόηηηες 

εκπαιδεσηών 

(κωδικοί ΣΔΠ) 

1 ΒΑΙΚΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΝΩΔΙ 

1.Σερληθέο επηθνηλσλίεο - 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

2.Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή 

3.Γίθηπα ππνινγηζηώλ θαη 

επηθνηλσληώλ 

4.Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ 

5.Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

6.Δηζαγσγή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

7.Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 
390 

2131 – 2139 – 

3131 - 3132, 

1236 (Πηπρηνύρνη 

ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε 

ηίηινπο ζπλαθείο 

κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο 

ελόηεηεο) 

 

2 ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΝΩΔΙ 

1.SQL 

2.Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία εηθόλαο 

3. HTML/CSS/Javascript 

4.PHP 

5.Οινθιεξσκέλα εξγαιεία αλάπηπμεο 

ηζηνρώξσλ 

6.  Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 

7.ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

3 Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 3 3182 - 3222 

4 Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνύ δηθαίνπ 3 2610 - 2640 



 

5 Σερληθέο ζύληαμεο βηνγξαθηθνύ, 

αλάπηπμε πξνζσπηθήο 

ζηξαηεγηθήο, επαγγεικαηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο, ηξόπνη 

εμεύξεζεο εξγαζίαο, 

πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο κε ηνλ 

εξγνδόηε, θ.α. 

4 2512 

 ύνολο 400  

Πίνακας 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 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 Σξίηε 21 Ιαλνπαξίνπ 2020. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 

- Πηζηνπνηεκέλνη 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 ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο αληηθείκελα.  

- πλαθείο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ 

- Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, πξνγξακκαηίδεηαη λα πινπνηεζνύλ 

θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην έσο θαη Μάην 2020. Καηά ζπλέπεηα νη 

https://eee04.webnode.gr/


 

ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ παξάιιεια κε ηελ Δθδήισζε 

Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη ην έληππν «Γήισζεο 

Γηαζεζηκόηεηαο» Λόγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 

ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη ζην ίδην έληππν λα επηιέμνπλ ηηο ελόηεηεο 

πνπ επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ. 

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 ηα πξνζόληα ησλ 

εθπαηδεπηώλ  θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηώλ. 

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. 

 


