
 

 

 

 

Σέρρες 29/5/2020 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.  σύμφωνα με την  ΚΥΑ με Α.Π. : 

1881/29.5.2020 του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα : 

«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 

λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19» 

 

πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα τηλεκατάρτισης για τους επιχειρηματίες  και εργαζόμενους 

στους  κλάδους των  

 Τουριστικά καταλύματα 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις  

 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με   εκπαιδευτές με τις κάτωθι 

ειδικότητες  

 Ιατροί  

 Υγιεινολόγοι  

 Τουριστικών επαγγελμάτων  

 Και γυμναστών για τους καταρτισμένους των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων 

(camping) 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Αντίστοιχο  πτυχίο 

2. Γνώση Η/Υ 

 

Δύναται να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων ή να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα 

του ΕΟΠΠΕΠ ή των ΛΑΕΚ ή του ΕΦΕΤ  

 

Αντικείμενο Εργασίας: 

Διδασκαλία μέσω σύγχρονης  και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (Webinar –LMS platform). 

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην πλατφόρμα και ερωτηματολογίων 

κατανόησης διδακτικής ενότητας  

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες : 



 

 Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού  

 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης  

 Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος  

 Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών  

 Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών  

 Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό  

 Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με 

βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας 

 Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID -19 

 

Αμοιβές  

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 22,000 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων κρατήσεων για την σύγχρονη τηλεκατάρτιση (Webinar) και για το εκπαιδευτικό υλικό για τους 

δύο  κλάδους συνολικά στα 1.000,00 ευρώ το οποίο θα διαιρεθεί στους εκπαιδευτές . 

 

Με ένα εξειδικευμένο στέλεχος για την παρακολούθηση των προγραμμάτων  

 

Αντικείμενο Εργασίας:  

Συμμετοχή στην οργάνωση και συνολική διεξαγωγή των προγραμμάτων  και συγκεκριμένα: 

 Αναλαμβάνει την δημιουργία τμημάτων  

 Αναλαμβάνει την παρακολούθηση ροής των συμμετεχόντων στα μαθήματα σύγχρονης 

τηλεκατάρτισης  και την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης  

 Αποστόλη κωδίκων που αφορούν την σύγχρονη τηλεκατάρτιση  

 Αναλαμβάνει την δημιουργία  φακέλων με τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων  

 Αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ωφελουμένων  για τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα που τους ενδιαφέρουν καθώς και την υποστήριξή τους κατά την υποβολή των 

αιτήσεων συμμετοχής τους. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ 

2. Γνώση Η/Υ 

 

Αμοιβές : 

Η αμοιβή θα ανέρχεται στα 400 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων 

 

Με ένα στέλεχος πληροφορικής ως υπεύθυνος  E-LEARNING και συστήματος LMS 

 

Αντικείμενο Εργασίας:  

 η τεχνική  υποστήριξη και παρακολούθηση του συστήματος LMS (Moodle) και την ενημέρωσή του 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

 η ενημέρωση και συνεργασία με εκπαιδευτές και στελέχη της κατάρτισης για την παροχή οδηγιών, 

κωδικών και αρχείων εκπαιδευτικού υλικού καθώς και όλων των υποστηρικτικών εργαλείων που θα 



 

χρησιμοποιηθούν στη δράση της κατάρτισης και καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.  

 η  εξαγωγή αναφορών συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

 η συνεργασία με τον πάροχο φιλοξενίας της πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Moodle LMS) 

προκειμένου να μεταφερθεί η πλατφόρμα από servered server σε semi-dedicated server. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική   

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη LMS Moodle  

 

Αμοιβές : 

Η αμοιβή θα ανέρχεται στα 400 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων 

 

 

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο/οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν, δεν καθίστανται υπάλληλοι του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚΜ, αλλά παραμένουν  σε 

όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων εξωτερικοί  συνεργάτες. Μετά τη λήξη των προγραμμάτων λύεται 

και η όποια σχέση μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών και του ΚΕΔΙΒΙΜ.         

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν  την  αίτηση στην ηλεκτρονική Διεύθυνση  του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας pkm.kedivim@gmail.com από την επόμενη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και έως τις  3/06/2020. 

 

Τηλ.  επικοινωνίας .: 2321045405   

 Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, 

 

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Συνημμένα: 

Πρόσκληση σε μορφή pdf 
Αίτηση στελέχους σε μορφή pdf 
Αίτηση στελέχους σε μορφή doc 

 

 

 

  

http://www.kekpkm.gr/images/2020-04-12/24.4.20/24.4.2020/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_.pdf
http://www.kekpkm.gr/images/2020-04-12/24.4.20/24.4.2020/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_.pdf
http://www.kekpkm.gr/images/2020-04-12/24.4.20/24.4.2020/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_.docx


 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

στο πλαίσιο της πράξης ««Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των 

οποίωνλειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19» 

 

1. Προσωπικά στοιχεία  

Επώνυμο :……….……………….. 

3.Θεση 

Εκπαιδευτή   □ 

Όνομα :…………………………..…………………………. 
Στέλεχος παρακολούθησης προγραμμάτων    □ 

Όνομα πατρός : .………….…………………………….. 
Πληροφορικός     □ 

Όνομα μητρός:…………………………………………….  

Ημ/νία Γέννησης :………………………………………… 4.Ειδικότητα  

 

Α.Δ.Τ. :………………………………………………………… Πτυχίο:…………………………………………………… 

Α.Φ.Μ :……………………………………………………….. Ειδικότητα:…………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ :……………………………………………………….  

Α.Μ.ΙΚΑ :…………………………………………………….  

Α.Μ.Κ.Α :……………………………………………………..  

Ασφαλισμένος πριν το 1993 �  μετά το 1993  � Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μου στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Βασικός Φορέας Ασφάλισης:………………………. 

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η: ΝΑΙ ΟΧΙ Αρ. Παιδιών:………………. 

ΙΒΑΝ: …………………………………………………………..  

Τράπεζα: ……………………………………………………… 1. Βιογραφικό Σημείωμα 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας   

Οδός & αριθμός :…………………………………………. 

Πόλη :…………………………….……………………………  

Τ.Κ.:…………………………………………………………….  

Τηλέφωνο οικίας : …….…………………………………  

Τηλέφωνο εργασίας : …………………………………. Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

Κινητό :……………………….………………………………  

Ε-mail : ……………………………………………………… Ονοματεπώνυμο, υπογραφή 

 


