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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
 ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», θα υλοποιήσει προγράμματα Εισαγωγικής, Βασικής και 
Ανώτερης συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των μελών του συνδικαλιστικού κινήματος με στόχο την 
ανάδειξη του σύγχρονου και ηγετικού ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης 
στο χώρο της εργασίας και γενικότερα της κοινωνικής και πολιτικής της 
αποτελεσματικότητας.  

 

Περιεχόμενο των προγραμμάτων της Βασικής Συνδικαλιστικής 
Εκπαίδευσης 

Tα προγράμματα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι διάρκειας 
180 ωρών και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις-δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και αξίες του 
συνδικαλισμού, στην οργάνωση και διαχείριση του έργου του συνδικαλιστή και 
στις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές του δεξιότητες. Επιπλέον 
αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν πεδία όπως: 
Δημοσιονομική Κρίση και Δημοσιονομική Πολιτική, Εργασιακές σχέσεις 
και Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας, Κοινωνική Πολιτική και Συστήματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Επικοινωνιακή Στρατηγική και Συνδικαλιστικό 
Κίνημα, Μετανάστευση, Μεταναστατευτική Πολιτική και Κοινωνική 
Συνοχή, Η Προοπτική και το Μέλλον του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 
    Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 
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Σε ποιους απευθύνονται  

Τα προγράμματα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης απευθύνονται σε 
ενεργά μέλη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. 

 

Πότε και που θα λειτουργήσουν τα προγράμματα 

To ΚΑΝΕΠ προτίθεται να πραγματοποιήσει προγράμματα της Βασικής 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο χρονικό διάστημα: Δεκέμβριος 2012 – 
Φεβρουάριος 2013, σύμφωνα με τους άξονες 7, 8 στην Αθήνα και στον 
Βόλο.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν το Αναλυτικό Τεύχος 
Προκήρυξης (που περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και την έντυπη Αίτηση 
Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.kanep-gsee.gr ή από τo  KΑΝΕΠ 
/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις 
συμμετοχής: 

Γ΄ Σεπτεμβρίου 36,   104 32 Αθήνα,       1ος όροφος, ώρες 9:00 έως 16:00 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη από την 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης και λήγει στις 
16.11.2012 

 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή ούτε 
και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το ΚΑΝΕΠ  τηλ.  210-52 18 700 
είτε απευθυνθείτε στους συμβούλους εκπαίδευσης στα τηλέφωνα:             
210–52 18 749 και 210-52 18 763, ώρες 10:00 - 17:00. 

 

Για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Μιχάλης ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ 
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