
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          9 Απριλίου 2020 

Προς: ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε την εκ μέρους μας υλοποίηση, ως παρόχου τηλεκατάρτισης, 

του έργου με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟ-

ΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» με απολαβές για τους δικαιούχους του έργου 

το ποσό των 600€’. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό α-

δειοδότησης 192044348, διατηρεί ήδη 2 (δύο) δομές εκπαίδευσης στην πόλη της Βέροιας και τελεί εν ανα-

μονή αδειοδότησης για την τρίτη του δομή πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που θέτει, τόσο ο αρμόδιος 

φορέας αδειοδότησης όσο και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την Δια Βίου Μάθηση. 

Το ΚΔΒΜ Easy Education διαθέτει για την έγκαιρη και ασφαλή υλοποίηση του εν λόγω έργου: 

1. Εξαετή εμπειρία υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ιδιόκτητες πλατ-

φόρμες τηλεκατάρτισης, πληρώντας όλες τις απαιτητές** τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης 

αλλά και υποστήριξης των εν δυνάμει ωφελούμενων. (Υλοποίηση πανελλαδικών εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικών έργων: Τριτοβάθμια ιδρύματα, Ελληνοαμερικάνικη ένωση κ.α εξυπηρετώντας πε-

ρίπου 8600 επιμορφούμενους τα τελευταία τρία έτη) 

2. Επιχειρησιακή ετοιμότητα με έμπειρο, μόνιμο προσωπικό αποκλειστικά για διοικητική και γραμ-

ματειακή υποστήριξη. 

3. Όλα τα ψηφιακά εργαλεία, άμεσης και ευέλικτης εξ αποστάσεως συγκέντρωσης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, όπως αυτά θα ανακοινωθούν, αλλά και άμεσης ενημέρωσης των δικαιούχων για 

την πορεία του έργου και καταβολής του ποσού των 600€. 

4. Δίκτυο έμπειρων και εγνωσμένης αξίας εισηγητών με μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς τίτλους 

για την παροχή επιπλέων ειδικευμένων ΔΩΡΕΑΝ επιμορφώσεων αρχικής αξίας 300 €. 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ώστε να επωφεληθείτε της δωρεάν παροχής.  

https://www.easy-education-forms.gr/form_scientists_benefits.php


 



Προδιαγραφές που πληροί ήδη το ΚΔΒΜ Easy Education: 

 

Πίνακας τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πλήρες ελληνικό περιβάλλον (interface) για Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευό-

μενους 

ΝΑΙ 

Πλήρης υποστήριξη ελληνικής γλώσσας του εκπαιδευτικού περιεχομένου ΝΑΙ 

Πιστοποίηση  (certification) ή        συμμόρφωση (compliance) SCORM-conformant ή AICC-

compliant/certified, Section 508-compliant της πλατφόρμας 

ΝΑΙ 

Πιστοποίηση (certification) ή  συμμόρφωση  (compliance) SCORM-conformant ό AICC-

compliant/certified, Section 508-compliant του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

ΝΑΙ 

Δυνατότητα καταγραφής της πορείας και των ενεργειών του καταρτιζόμενου 

(tracking) 

ΝΑΙ 

Δυνατότητα παραγωγής αναφορών (reports) ΝΑΙ 

Ενσωματωμένα στο σύστημα τεστ αξιολόγησης του προγράμματος 

κατάρτισης και τεστ αξιολόγησης για κάθε θεματική ενότητα 

ΝΑΙ 

Τεχνική υποστήριξη (helpdesk) ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 

Οι επιπλέον παροχές αφορούν μόνον τους ωφελούμενους που έχουν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισής τους, 

επιλέγοντας το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος, εκτός από την υποχρεωτική επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτά έχουν 

ανακοινωθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, μπορεί να ΕΠΙΛΕΞΕΙ χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση μία 

από τις παρακάτω επιπλέον επιμορφώσεις / σεμινάρια (αναλυτικά για το περιεχόμενο των δωρεάν προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και τους εισηγητές, κάντε «κλικ» στους κάτωθι τίτλους):  

 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ (αρχική αξία 300€) 

 ΑΓΧΟΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ (αρχική αξία 300€ 

 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (E-MEDIATION) (αρχική αξία 300€) 

 Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ / COVID-19 (αρχική αξία 300€) 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (αρχική αξία 300€) 

 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟY (αρχική αξία 300€) 

 ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΣΠΟΝΔΥΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Spineworks) (αρχική αξία 300€) 

 ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (αρχική αξία 300€) 

 ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ (αρχική αξία 300) 

Η επιλογή ενός εκ των ανωτέρω εξ αποστάσεως σεμιναρίων / επιμορφώσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ και η εν λόγω παροχή 

δύναται να επιλεγεί από ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους, συνδυαστικά, με έναν από τους προτεινόμενους θεματικούς 

τίτλους της παρούσας πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Η ενεργοποίηση όλων των παραπάνω παροχών από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει έως και 10/06/2020 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ώστε να επωφεληθείτε της δωρεάν παροχής.  

Δείτε εδώ το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και σε video.  

Κλείνοντας, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσατε την παρούσα στα μέλη του συλλόγου σας. 

 

 

 

 

        Για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

 

     Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

     ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%86%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/eMediation.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97_%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%95_%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://easy-education.gr/images/Humboldt_Academy/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
https://www.easy-education-forms.gr/form_scientists_benefits.php
https://youtu.be/co6mTEoyzZ4


 


