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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(αριθ. πρωτ.: 7072 - 22/09/2021) 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5037927) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης 
«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 
ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 440/25-01-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5037927, ενώ συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου και άλλους εθνικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού. 
2. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

3. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-
17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

5. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

6. Την με αριθμ. 440/25.01.2020 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ. 
7. Την υπ’ αριθ. 4997/27.03.2020 Διακήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για την ανάθεση 2 

προγραμμάτων κατάρτισης (ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 200 ώρες και ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 100 ώρες) συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης, για σαράντα οκτώ 
(48) ωφελούμενους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρησιακού Σχεδίου Εξειδίκευσης 
Δράσεων για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ στο Δήμο Αλεξάνδρειας του Υποέργου 1 της 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 
Τηλ: 23330 28010,    Fax: (23330) 53060                                                                                             
http://www.esee.gr,  http://www.kaele.gr,   e-mail: alexandria@kaele.gr   

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

http://www.esee.gr/
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Πράξης «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου 
Αλεξάνδρειας», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 440/25-01-19 από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 
5037927 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

8. Τον, με αρ. πρωτ. παραλήπτη 6298/05.05.2020, φάκελο υποψηφιότητας του ΚΑΕΛΕ στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθ. 4997/27.03.2020 Διακήρυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

9. Την με αριθμ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΚ5ΩΨΠ-ΓΩΕ) του Δήμου 
Αλεξάνδρειας αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθ. 4997/27.03.2020 Διακήρυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

10. Την, με αρ. πρωτ. 13057/04.09.2020, σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του ΚΑΕΛΕ 
περί ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡOMA ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». 

11. Την, με αρ. πρωτ. 15465/20.08.2021, τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. 13057/04.09.2020, 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του ΚΑΕΛΕ περί ανάθεσης της υπηρεσίας 
«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡOMA ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». 

12. Την, από 15/09/2021, απόφαση έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από το Δ.Σ. του ΚΑΕΛΕ. 

προβαίνει στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγκρότηση μητρώου 
Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της Πράξης «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
440/25-01-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5037927 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών για την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα προγράμματα κατάρτισης “Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας” 200 
ώρες και την “Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων” 100 ώρες, που αφορούν 48 άνεργους 
εγγεγραμμένους ΡΟΜΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Οικισμού Αγίου Γεωργίου, μέσω διά ζώσης 
επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγεί σε αντίστοιχα πρότυπα πιστοποίησης.  

H συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας θα είναι 
διακόσιες (200) ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες θα αφορούν οριζόντιες δεξιότητες 
(συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών Η/Υ) και οι 160 ώρες θα αφορούν 
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα το 
παρακολουθήσουν 20 ωφελούμενοι. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα οδηγεί 
στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Α1, Α2, Β1 ή Β2, όπως ορίζονται 
από το ΚΕΓ, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων). 

H συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων θα είναι 
εκατό (100) ώρες, εκ των οποίων οι 20 ώρες θα αφορούν οριζόντιες δεξιότητες και οι 80 ώρες θα 
αφορούν απόκτηση ή επικαιροποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα θα το 
παρακολουθήσουν 28 ωφελούμενοι. Επιπλέον, η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα 
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οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) επιπέδου ¨στοιχειώδες¨. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Τα 
προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν διά ζώσης την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 
2022. Επιπλέον, ο σχεδιασμός κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθεί την εξής δομή: 

 Θεωρητικό μέρος: θα συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα αποτελεί κατ’ 
ελάχιστον το 60% και το μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.  

 Πρακτική άσκηση: θα καλύπτει το 20% έως 40% αντίστοιχα των συνολικών ωρών του 
προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή είτε βιωματικών 
δραστηριοτήτων είτε case studies είτε προσομοιώσεων είτε projects κ.ά. σε συνάφεια με το 
αντικείμενο κάθε προγράμματος κατάρτισης. 

Οι εκπαιδευτές θα ακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό άμεσα συναρτημένο με τους φορείς 
πιστοποίησης. Όσοι εκπαιδευτές επιλεγούν, θα κληθούν κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της 
διαθεσιμότητάς τους να συνεργασθούν με το ΚΑΕΛΕ μέσω συμβάσεων, σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο. 

Το κόστος για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 16€/ώρα 
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων. Έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται στην 
περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τοπικού εκπαιδευτή. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που θα διδάξουν οι εκπαιδευτές είναι τα εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Α/Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΠ 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

2 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 3182 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6 2610 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

4 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 22 

2131 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2139 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3131 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΩΝ Η/Υ 

3132 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 40 
 

Α/Α 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΩΡΕΣ ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΠ 

1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
 

2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 18 
2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 12 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 12 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

8 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

9 ΦΩΝΗΤΙΚΗ 18 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 10 

2430 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2723 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

2499-
11 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

2440 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

160  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 200  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΠ 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 2512 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

2 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 3182 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 8 2610 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 
 

Α/Α ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΕΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΠ 

1 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 28 

2131 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2139 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3131 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΩΝ Η/Υ 

3132 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

2 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (BROWSER – 
OUTLOOK) 

24 

2131 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2139 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3131 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΩΝ Η/Υ 

3132 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) 28 

2131 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2139 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3131 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΩΝ Η/Υ 

3132 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 80  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 100  

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  

Τα ελάχιστα (on/off) προσόντα που απαιτούνται για τις Οριζόντιες Δεξιότητες1 είναι τα εξής: 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή 

ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. 

                                                
1 Στις Οριζόντιες Δεξιότητες περιλαμβάνονται τα πεδία: 1) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 2) Υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία και 3) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου. 
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 Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) συναφή με 

ένα (ή περισσότερα) από τα πεδία των Οριζόντιων Δεξιοτήτων. 

Τα ελάχιστα (on/off) προσόντα που απαιτούνται για τις Εξειδικευμένες Γνώσεις και Δεξιότητες 

Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και τις Ψηφιακές Δεξιότητες2 είναι τα εξής: 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή 

ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. 

 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (ή 600 ωρών) στα 

αντικείμενα της ελληνικής γλώσσας ή/και των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) συναφή με 

ένα (ή περισσότερα) από τα πεδία των Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Ελληνικής 

Γλώσσας και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα προαναφερόμενα on/off κριτήρια αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο μητρώο της παρούσας Πρόσκλησης και στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η 

δεν τις πληροί, αποκλείεται από αυτό. 

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο για τα πεδία των Οριζόντιων Δεξιοτήτων θα 

βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω πρόσθετα κριτήρια ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2  
Διδακτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων 
(200 ώρες = 1 έτος εμπειρίας) 

Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών: 20 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών:  10 
30,00% 

Έως 3 έτη: 50 

3 έως 5 έτη: 65 

5 έως 10 έτη: 80 

10 έτη και πάνω: 100 

70,00% 

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο για τα πεδία των Εξειδικευμένων Γνώσεων και 

Δεξιοτήτων Ελληνικής Γλώσσας και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τα 

παρακάτω πρόσθετα κριτήρια ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2  
Διδακτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων 
(200 ώρες = 1 έτος εμπειρίας) 

Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολόγηση κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών: 20 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών:  10 
30,00% 

3 έως 5 έτη: 65 

5 έως 10 έτη: 80 

10 έτη και πάνω: 100 

70,00% 

                                                
2 Στις Ψηφιακές Δεξιότητες περιλαμβάνονται τα πεδία: 1) Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, 2) Πλοήγηση 
στον Ιστό και επικοινωνία (Browser – Outlook),  3) Επεξεργασία κειμένου (Word) και 4) Χρήση Εφαρμογών 
Η/Υ.  
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση ένταξης στο μητρώο. 

Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με την ακόλουθη διαδικασία: 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση (βλ. συνημμένα Πρόσκλησης, Έντυπο 1)  μαζί με 
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος να φέρει την ένδειξη:  

Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής για ένταξη  

στο μητρώο Εκπαιδευτών της Πράξης: 

«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

και να τον αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier) στο Παράρτημα ΚΑΕΛΕ 
Αλεξάνδρειας (Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 59 300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας). Σημειώνεται ότι το Παράρτημα 
ΚΑΕΛΕ Αλεξάνδρειας λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 – 17.00. 

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς  (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 
ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

1. Υπογεγραμμένη αίτηση (βλ. συνημμένα Πρόσκλησης, Έντυπο 1). 
2. Αποδεικτικά  δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της αίτησης 

(βλ. παρ. 5 της παρούσης). 
3. Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων (βλ. συνημμένα Πρόσκλησης, Έντυπο 2). 

Αιτήσεις αποστέλλονται έως την 7η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00, οπότε και θεωρούνται 
εμπρόθεσμες. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το 
ΚΑΕΛΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 
Επιπλέον, σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή μέσω ταχυμεταφοράς) ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι των υποψηφίων γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο έως την ημέρα και ώρα που αναφέρεται 
παραπάνω. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και αν 
η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται για τα αντικείμενα κατάρτισης είναι: 

1.  Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών  

Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. 
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση 
αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού 
αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

2.  Απόδειξη διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων εισήγησης/προϋπηρεσίας από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της δια ζώσης διδακτικής εμπειρίας του υποψηφίου. 

Επισημαίνεται πως οι ώρες διδακτικής εμπειρίας οι οποίες αναγράφονται στην αίτηση 
υποψηφιότητας και δεν αποδεικνύονται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εισήγησης/προϋπηρεσίας, 
δεν λαμβάνονται υπόψη.  

3.  Απόδειξη πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων  
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Εκτύπωση των στοιχείων του εκπαιδευτή, όπως αυτά εμφανίζονται στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ στο 
σχετικό μητρώο (ώστε να διαπιστώνονται τα ΣΤΕΠ τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε εκπαιδευτή). 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών θα 
πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από 
το ΚΑΕΛΕ.  

Η Επιτροπή θα εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις θα εντάσσονται στο μητρώο εκπαιδευτών. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου της 
υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στο ΚΑΕΛΕ. 

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, την οποία εισηγείται αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και η 
οποία εγκρίνεται με απόφαση Δ.Σ. του ΚΑΕΛΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους) για τα προσωρινά 
αποτελέσματα κατάταξης, τα οποία θα δηλώνονται με πρωτόκολλο παραλαβής φακέλου 
συμμετοχής. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΑΕΛΕ και θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωσή τους. 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή, οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων κατάταξης με τη διαδικασία της 
ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. 

Επισημαίνεται ότι η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μητρώο εκπαιδευτών αποτελούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού 
(οn/off) και θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδεικνύονται με την υποβολή των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, διαφορετικά ο υποβληθείς φάκελος θα απορρίπτεται. Επιπλέον, σε περίπτωση 
που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που 
δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους, αυτά δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα 
προσμετρηθούν στην αξιολόγηση/βαθμολογία. 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

7.1. Από τους φακέλους υποψηφιότητας που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
ανωτέρω, εντάσσονται στο μητρώο οι εκπαιδευτές που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
Όσοι εντάσσονται στο μητρώο, βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων των Πινάκων 1 και 2 και 
αναλόγως της βαθμολογίας κάθε εκπαιδευτή και της διαθεσιμότητάς του θα ανατεθούν οι 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

7.2. Υποβληθείς φάκελος που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
δηλωθείσες στην αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξής στην πρόσκληση, απορρίπτεται. 
Επιπλέον προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή 
των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη. 

7.3. Αντικατάσταση φακέλου υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων. 

7.4. Εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί 
ή/και διδακτορικοί τίτλοι) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 
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ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως 
επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από  απλό 
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το 
ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 

7.5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής αίτησης 
για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν 
επιλογή ενδιαφερόμενου – αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 
σύναψη συνεργασίας και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 
ολοκληρώνεται με τη κατάρτιση μητρώου εκπαιδευτών. 

7.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το ΚΑΕΛΕ 
δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς 
παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά 
καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο 
πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το 
συνταγμένο μητρώο. 

7.7. Η ένταξη στο μητρώο δε συνιστά αυτομάτως συνεργασία και δε δεσμεύει το ΚΑΕΛΕ προς 
σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης 
εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία. 

7.8. Το σύνολο των πληρωμών προς τους εκπαιδευτές εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης 
προς το ΚΑΕΛΕ από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου. 

7.9. Οι εκπαιδευτές που συμβάλλονται με συμβάσεις έργου θα πρέπει για την ανάθεση 
οποιουδήποτε έργου να διαθέτουν ή να αποκτήσουν συναφή με τις δραστηριότητες ΚΑΔ 
(85.59.19.05 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων ή συναφών 
δραστηριοτήτων). 

7.10. Οι εκπαιδευτές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει αμέσως μετά την επιλογή τους να 
προσκομίσουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους που τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους 
στα προγράμματα κατάρτισης της παρούσας. 

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των ενδιαφερομένων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Οι εκπαιδευτές του μητρώου εκπαιδευτών στους οποίους ανατίθενται εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων του Έργου σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016)3 και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και 
την κρατούσα δεοντολογία θα τηρούν εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των 
ωφελουμένων που επεξεργάζονται.  

Οι εκπαιδευτές του μητρώου στους οποίους ανατίθενται εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπογράφουν 
σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας (Παράρτημα της σύμβασης). 

9. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Το μητρώο εκπαιδευτών συγκροτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
«ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». 

                                                
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν  
δηλώσει στην αίτησή τους. Οι συνεργάτες του μητρώου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως άμεσα 
στο ΚΑΕΛΕ οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους που 
κατέθεσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού περί τήρησης προσωπικών 
δεδομένων. 

10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Το ΚΑΕΛΕ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής εκπαιδευτή που έχει ενταχθεί στο μητρώο εφόσον 
αποδεδειγμένα: 

• Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας.  
• Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από το ΚΑΕΛΕ για την παράδοση των 
προβλεπόμενων παραδοτέων. 
• Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που 
επεξεργάζεται. 
• Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο εκπαιδευτής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή γραπτού ή/και 
ηλεκτρονικού αιτήματος προς το ΚΑΕΛΕ για τις περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός ή και 
για την οριστική διαγραφή του από το μητρώο. 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 23330 28010 και στο e-mail alexandria@kaele.gr. 

Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του μητρώου έχουν πλήρη γνώση 
ότι το ΚΑΕΛΕ διαθέτει και τηρεί σύστημα εναρμόνισης με τον κανονισμό (βλ. πολική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων ΚΑΕΛΕ, https://www.kaele.gr/gdpr/). 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΑΕΛΕ (https://www.kaele.gr/) και στο 
www.espa.gr.  

 

Για το ΚΑΕΛΕ 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Γιώργος Καρανίκας 

 

 

Συνοδευτικά έντυπα Πρόσκλησης: 

1. ΕΝΤΥΠΟ 1: Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Πράξης «Εκμάθηση ελληνικής 

γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας». 

2. ΕΝΤΥΠΟ 2: Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
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