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         Αθήνα 2/4/2015  

         Αρ. Πρωτ. : 867 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τη Συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της πράξης 

«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ  – Άξονας 

Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση» 

        Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ  – 

Άξονας Προτεραιότητας 4» που ανατέθηκε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ από το Υπουργείο 

Παιδείας και στην οποία είναι συμπράττων φορέας το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και 

υπεύθυνο για την υλοποίηση του Υποέργο 6 «Υλοποίηση του θεωρητικού 

μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πρόκειται να 

υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης για ωφελούμενους αποδέκτες 

αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., 

των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ.  ηλικίας έως 29 ετών.  

Γι αυτό το λόγο προκύπτει  η ανάγκη σύναψης σύμβασης έργου για το 

ρόλο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την από 1/4/2015 

Απόφαση του ΔΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προβαίνει στη συγκρότηση Μητρώου 

Επιμορφωτών. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα συνάψει σχετικές συμβάσεις μίσθωσης 

έργου και ειδικά προσδιορισμένου αντικειμένου, όπου απαιτείται, με τα 

εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμορφωτών φυσικά πρόσωπα 

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης θα είναι τα ακόλουθα:  

 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

 Νέες Τεχνολογίες 

 Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία 
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 Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες 

 

Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν επιμορφωτικά προγράμματα του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι οι ακόλουθες : 

 Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 

 Ήπειρος 

 Θεσσαλία 

 Βόρειο Αιγαίο 

 Πελοπόννησος 

 Κρήτη  

 Δυτική Ελλάδα 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους, συναφή με ένα (ή παραπάνω) από 

τα αντικείμενα εκπαίδευσης, τουλάχιστον 70 ωρών (κατ’ αντιστοιχία 

με το Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ). Η διδακτική εμπειρία 

αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης και τα 

αντίστοιχα παραστατικά. 

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται 

αυτομάτως και συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Αυτό θα προκύπτει όταν 

διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής επιμορφωτικού έργου. 

Το έργο για το οποίο κυρίως θα αξιοποιηθεί το μητρώο εκπαιδευτών/τριών 

είναι το εξής: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση 

Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.– Άξονας 

Προτεραιότητας 4»  (Υποέργο 6. «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της 

επιμόρφωσης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ»)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 1. Αίτηση Εγγραφής – Τρόπος Υποβολής 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν «Αίτηση Εγγραφής» 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.kanep-gsee.gr και να υποβάλουν τα υπό 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρωτόκολλο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, στη 

διεύθυνση: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 3Ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 Αθήνα, εφόσον 

επιλεγούν για εκπαίδευση έτσι ώστε να αξιολογηθεί η επιλογή τους για τα 

προγράμματα επιμόρφωσης. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα έχουν τη 

δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από την 4/4/2015. 

 

 2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: 

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

β) Τίτλους σπουδών  

γ) Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας σε ενηλίκους, συναφή με ένα (ή 

παραπάνω) από τα αντικείμενα εκπαίδευσης, τουλάχιστον 70 ωρών (κατ’ 

αντιστοιχία με το Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ). Η διδακτική εμπειρία 

αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης και τα αντίστοιχα 

παραστατικά 

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά χρειάζεται να 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. 

Για όσους δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα προσόντα εγγραφής 

δεν θα είναι δυνατή η ένταξή τους στο Μητρώο. 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Η οριστική διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) λόγω μη 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του β) λόγω του ότι έπαυσε έστω και μια 

από τις προϋποθέσεις εγγραφής του και γ) μετά από σχετική αίτησή του. 

http://www.kanep-gsee.gr/
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

(1) Τα μέλη του Μητρώου θα συμβάλλονται με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ως 

Εκπαιδευτές και θα χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι.  

(2) Διαπίστωση Ανάγκης Επιμορφωτικού Έργου: Σύμβαση παροχής έργου 

με Στέλεχος εγγεγραμμένο στο Μητρώο θα καταρτίζεται εφόσον 

διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής επιμορφωτικού έργου από το 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

(3) Η Διαρκής Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη : 

 τη συνάφεια της διδακτικής εμπειρίας κάθε εγγεγραμμένου στο 

Μητρώο με το αντικείμενο εκπαίδευσης που πρόκειται να υλοποιηθεί 

 τη γεωγραφική εγγύτητα κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο με τις 

περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιούνται τα προγράμματα 

επιμόρφωσης 

 τη διαθεσιμότητά του εγγεγραμμένου για τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

εισηγείται ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα ή ανά κύκλο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων κάθε αντικειμένου εκπαίδευσης τους επιλεχθέντες από το 

Μητρώο εκπαιδευτές προς το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ το οποίο και 

αποφασίζει επί της εισήγησης και της κατάρτισης των σχετικών 

συμβάσεων. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

(1). Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και των 

Εκπαιδευτών θα ρυθμιστούν ειδικότερα όλα τα θέματα σχετικά με το 

πλαίσιο παροχής του έργου, τη διαδικασία χρέωσης, τον τρόπο 

παρακολούθησης, παράδοσης και πιστοποίησης του παρασχεθέντος έργου 

και την ποιοτική παραλαβή του. 
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(2). Η τελική συνολική αμοιβή θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα 

υπογράφει ο κάθε εκπαιδευτής με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα προσόντα 

του και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το ύψος των καλυπτόμενων 

δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εκτός Αθηνών θα 

καθοριστούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσει το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

(4). Οι αμοιβές καθώς και οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και 

διατροφής εκτός Αθηνών των εκπαιδευτών που θα συμβληθούν με το 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, θα βαρύνουν την Πράξη «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: 

Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.– Άξονας 

Προτεραιότητας 4» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

(5). Το σύνολο των πληρωμών προς τους εκπαιδευτές (αμοιβές και 

δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) εξαρτώνται από τη ροή της 

χρηματοδότησης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου 

Μάθηση». 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο 

διαδικτυακό χώρο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (URL:www.kanep-gsee.gr). 

  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία 

Γρατσία στο τηλέφωνο 2105218743 και ώρες 10.00 π.μ. με 16.00 

μ.μ. 

   

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

        
 

 
       ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


