
 

 

 

 

Σέρρες 7/4/2020 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.  στο πλαίσιο υλοποίησης των 

προγραμμάτων voucher του υπουργείου Εργασίας με τίτλο : 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 

ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 

 

ανακοινώνει την πρόθεση συνεργασίας  με εξωτερικούς συνεργάτες: 

 

ως Υπεύθυνους ενημέρωσης  σύζευξης παρακολούθησης και κατάρτισης των  ωφελούμενων που 

εντάσσονται στους κάτωθι  6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας  

 Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα 

• Δικηγόροι 

• Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού 

προσωπικού) 

• Μηχανικοί / αρχιτέκτονες 

• Οικονομολόγοι /Λογιστές 

• Εκπαιδευτικοί και 

• Ερευνητές 

 

Αντικείμενο Εργασίας: 

Συμμετοχή στην οργάνωση και συνολική διεξαγωγή των προγραμμάτων VOUCHER και συγκεκριμένα: 

• Αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων  στο Πληροφοριακό σύστημα του 

Υπουργείου (σύζευξη ωφελουμένου –ΚΕΔΙΒΙΜ) 



 

• 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. 

• Στο πλαίσιο της επιτυχημένης και ολοκληρωμένης κατάρτισης και σύζευξης του ωφελούμενου θα 

βοηθά συμβουλευτικά σε συνεργασία με τον επόπτη τηλεκαρατάρτισης τους καταρτιζόμενους σε 

θέματα ομαλής ολοκλήρωσης του προγράμματος .  

 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ   

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά: 
1. Βιογραφικό Σημείωμα 

 
 
Αμοιβή: 

Η αμοιβή για κάθε επιτυχημένη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και σύζευξη ωφελούμενου με το ΚΕΔΙΒΙΜ  

θα ανέρχεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης  σε  

30 ευρώ μεικτά, ΠΕ  Σερρών 

40 ευρώ μεικτά Λοιπών ΠΕ 

50 ευρώ μεικτά ΠΕ Ημαθίας  

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος από τους ωφελούμενους η αμοιβή αυτή θα 

περικόπτεται αναλογικά των ωρών παρακολούθησης του κάθε ωφελούμενου. 

 

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  13/4/2020. 

 

Τηλ.  επικοινωνίας .: 2321023640, 2321045405 

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

 

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Συνημμένα: Αίτηση  


