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ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ  

ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ – ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ 

ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ  

ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 – 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ 

 

 

 Αξηζ. Πξση.: 21616 / 11-12-2014 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  
 

Τν Κέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (ΚΑΔΛΔ) ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο 

«Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηε δηαζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ΙΔΚ, 

ΔΠΑΣ ΚΑΙ ΔΠΑΛ – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4», ε νπνία είλαη εληαγκέλε  ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (θσδηθόο ΟΠΣ: 491402) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΤ).  

Σην πιαίζην ηεο παξαπάλσ Πξάμεο, ην ΚΑΔΛΔ πινπνηεί ην Τποέπγο 8 «Τλοποίηζη ηος 

θευπηηικού μέποςρ ηηρ επιμόπθυζηρ – ΚΑΔΛΔ», ην νπνίν αθνξά ζε Πξνγξάκκαηα 

επηκόξθσζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΚΑΔΛΔ γηα 1.000 απνθνίηνπο ησλ ΙΔΚ, ησλ ΔΠΑΣ θαη ησλ 

ΔΠΑΛ ειηθίαο έσο 29 εηώλ. Η επηκόξθσζε ζα πινπνηεζεί κέζσ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ 80 

σξώλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ νξηδόληησλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ 

θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εηνηκόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη κε ην πέξαο ηεο 

επηκόξθσζεο, θαη ζην πιαίζην ηνπ Υπνέξγνπ «Υινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο –ΙΝΔΜΥ» ηεο 

Πξάμεο, νη σθεινύκελνη ζα εληαρζνύλ ζε πξόγξακκα απόθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε 

επηρεηξήζεηο, δηάξθεηαο 6 κελώλ.  

Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ 8 «Υινπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηεο επηκόξθσζεο 

– ΚΑΔΛΔ» ηεο παξαπάλσ Πξάμεο, ην ΚΑΔΛΔ πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηξία (3) ζηειέρε. Τα 

δύν (2) εμ απηώλ ζα απαζρνιεζνύλ ζηελ Κεληξηθή δνκή ηνπ ΚΑΔΛΔ ζηελ Αζήλα, ελώ ην ηξίην  

(3ν) ζα απαζρνιεζεί ζην Παξάξηεκα ΚΑΔΛΔ ησλ Τξηθάισλ, σο εμήο: 
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Γύο (2) ζηελέση για ηην Κενηπική δομή ΚΑΔΛΔ ζηην Αθήνα: 

Α. Ένα (1) ζηέλεσορ, με ζύμβαζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος (Κυδικόρ 

θέζηρ: 491402 /1), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ εμήο δξάζεσλ νξγάλσζεο, 

ζπληνληζκνύ θαη επνπηείαο πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ: 

- δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνέξγνπ,  

- δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνέξγνπ, 

- δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ Υπνέξγνπ (Σύληαμε Πξόζθιεζεο Μεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ, 
αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ θαη δεκηνπξγία Μεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ,  

- επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε εκπιεθνκέλσλ (ζύγθιηζε θαη ζπληνληζκόο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ζπγθεληξώζεσλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ζθνπό ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ αιιά 
θαη ηελ αληαιιαγή / κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα 
ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ). 

- ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ζε αλαδόρνπο (κεηαθνξέο έληππνπ 
πιηθνύ, αλαιώζηκα, ζίηηζε εθπαηδεπνκέλσλ, ελνηθίαζε εθπαηδεπηηθώλ αηζνπζώλ). 

Δθηηκώκελε δηάξθεηα απαζρόιεζεο: από εκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο έσο 31/07/2015 
(κεηά από δίκελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν). 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ απαξαίηεηα πξνζόληα: 

- Πηπρίν ΑΔΙ (ζπλάθεηα κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε). 

- Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

- Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

- Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζε ηνκείο ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο, 
δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

 

Β. Ένα (1) ζηέλεσορ, με ζύμβαζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος (Κυδικόρ 

θέζηρ: 491402 / 2), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ εμήο δξάζεσλ νξγάλσζεο, 

ζπληνληζκνύ θαη επνπηείαο πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ: 

- δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Υπνέξγνπ,  

- δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνέξγνπ, 

- επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε εκπιεθνκέλσλ (ζύγθιηζε θαη ζπληνληζκόο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ζπγθεληξώζεσλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ζθνπό ηελ παξνρή θαηεπζύλζεσλ αιιά 
θαη ηελ αληαιιαγή / κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα 
ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ). 

- ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ζε αλαδόρνπο (κεηαθνξέο έληππνπ 
πιηθνύ, αλαιώζηκα, ζίηηζε εθπαηδεπνκέλσλ, ελνηθίαζε εθπαηδεπηηθώλ αηζνπζώλ). 

Δθηηκώκελε δηάξθεηα απαζρόιεζεο: από εκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο έσο 31/07/2015 
(κεηά από δίκελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν). 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ απαξαίηεηα πξνζόληα: 

- Πηπρίν ΑΔΙ (ζπλάθεηα κε ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε). 

- Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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- Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

- Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζε ηνκείο ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο, 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

 

Ένα (1) ζηέλεσορ για ηο Παπάπηημα ΚΑΔΛΔ ζηα Σπίκαλα: 

Γ. Ένα (1) ζηέλεσορ, με ζύμβαζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος (Κυδικόρ 

θέζηρ: 491402 /3), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ εμήο δξάζεσλ νξγάλσζεο, 

ζπληνληζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ Υπνέξγνπ: 

- δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνέξγνπ,  

- δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνέξγνπ, 

Δθηηκώκελε δηάξθεηα απαζρόιεζεο: από εκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο έσο 31/07/2015 
(κεηά από δίκελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν). 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ απαξαίηεηα πξνζόληα: 

- Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

- Δξγαζηαθή εκπεηξία δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ. 

- Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο.     

Πξόζζεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξία (ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηνπ Υπνέξγνπ), ζα ιεθζνύλ 

ππόςε θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

Οδηγίερ για ηον ηπόπο ςποβολήρ (Έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, έγγξαθα απόδεημεο 

πξνζόλησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο) είναι αναπηημένερ ζηιρ ιζηοζελίδερ ηος 

Κένηπος Ανάπηςξηρ Δλληνικού Δμποπίος (www.kaele.gr) και ηηρ Δλληνικήρ 

ςνομοζπονδίαρ Δμποπίος & Δπισειπημαηικόηηηαρ (www.esee.gr). 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εγγξάθσλ, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

Αίηηζη για ηον ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ: [αναγπάθεηαι εςκπινώρ ο ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ για ηον οποίο 

ςποβάλλεηαι η αίηηζη] 

Για ηο Τποέπγο 8 «Τλοποίηζη ηος θευπηηικού μέποςρ ηηρ επιμόπθυζηρ – ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ»,  

ηηρ Ππάξηρ: «Ολοκληπυμένη παπέμβαζη για ηη διαζύνδεζη με ηην αγοπά επγαζίαρ ηυν 

αποθοίηυν ΙΔΚ, ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ – Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 4»  

θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 29/12/2014 θαη ώξα 12:00 ζηελ παξαθάησ 

δηεύζπλζε: 

Κένηπο Ανάπηςξηρ Δλληνικού Δμποπίος, Μηηποπόλευρ 42, TΚ 10563, Αθήνα , 3ορ  

όποθορ (ςπότη κος αμοςπέλη Κυνζηανηίνος) 

http://www.kaele.gr/
http://www.esee.gr/
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ή λα ππνβιεζεί ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ελαιιαθηηθά κε courier. Αηηήζεηο κεηά 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Η ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηνπ courier 

αληίζηνηρα απνηειεί απόδεημε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

θαιύπηνπλ ηα σο άλσ νξηζζέληα απαξαίηεηα πξνζόληα.  

Γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Κώζηα Σακνπξέιε (e-

mail: ksamourelis@esee.gr, 210 32 59 236).  

 

Γηα ην ΚΑΔΛΔ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 
 
 
 
 

Βαζίιεο Κνξθίδεο 

mailto:ksamourelis@esee.gr

