Αρ. Πρωτ.: 263Α

Αθήνα, 9-2-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) ΕΝΗΛΙΚΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων
«Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους
για την ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων, Α.Π. 7 και 8»
οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
σύμφωνα με την από 4/2/2015 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο της
Διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) ενηλίκων στο
πλαίσιο Πράξεων «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς
εταίρους για την ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων, Α.Π. 7 και
8» σε ένα (1) στέλεχος
Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι δικαιούχος των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζοντίων και
κοινωνικών δεξιοτήτων, Α.Π. 7 και 8» με συμπράττοντες φορείς την ΑΔΕΔΥ,
τη ΓΣΒΕΕ και την ΕΣΕΕ. Οι Πράξεις αφορούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
Δια Βίου Μάθησης για εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
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αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα
προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού
συστήματος μάθησης (blended learning).
Στο σύνολο θα πραγματοποιηθούν 273 εκπαιδευτικά προγράμματα με την
ακόλουθη κατανομή μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων: 105 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ,
57 ΑΔΕΔΥ, 49 ΓΣΒΕΕ, 62 ΕΣΕΕ. Το κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια 70 ώρες,
οι οποίες θα χωρίζονται σε 35 δια ζώσης και 35 εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο
του e-learning με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Σε κάθε σεμινάριο
αναμένεται να συμμετάσχουν 20 άτομα και συνεπώς ο αριθμός των
ωφελούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 5.460 άτομα περίπου.
Το στέλεχος Διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
ενηλίκων θα παράσχει το ακόλουθο έργο :
1. Διαχείριση της πλατφόρμας e-learning που θα χρησιμοποιείται για τα
ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα.
2. Δημιουργία αναφορών
πλατφόρμας e-learning.

σχετικών

με

την

λειτουργικότητα

της

3. Διαχείριση και λύση των πιθανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
χρήστες των εφαρμογών, εκπαιδευτές είτε εκπαιδευόμενοι, στην χρήση
της πλατφόρμας e-learning.
Απαιτούμενα Προσόντα:


Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στην διαχείριση και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών.



Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
και της Δια Βίου Μάθησης



Τεκμηριωμένη καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower ή Cambridge
Michigan)

Επιθυμητά προσόντα


Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.



Αποδεδειγμένη
υποστήριξη

επαγγελματική
συστημάτων

εμπειρία στην
διαχείρισης

ανάπτυξη και
περιεχομένου.
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Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
συστημάτων αναφορών (reporting tools).

στην

διαχείριση

Διάρκεια σύμβασης έργου
Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
και για 4 μήνες.
Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες
ευρώ (4.000 ευρώ) πλέον του νομίμου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις.
Παραδοτέα
Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα :


Διμηνιαία Απολογιστική Έκθεση με το παρεχόμενο έργο

Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του επιλεγέντος στελέχους θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις με
την παραλαβή, από Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από το Δ.Σ. του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, των παραδοτέων του.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή
του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφα
βεβαιώσεων
επαγγελματικής
εμπειρίας
(απαιτούμενης ή και επιθυμητής εφόσον υπάρχει), καθώς και κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη
επαγγελματική εμπειρία (π.χ. συμβάσεις έργων που έχει αναλάβει και
ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.)
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Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και
επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα
δικαιολογητικά
συμμετοχής
των
υποψηφίων
υποβάλλονται
αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό
φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της
υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) ΕΝΗΛΙΚΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου
εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη
οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων, Α.Π. 7 και 8»
Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω :
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ,
3Ης Σεπτεμβρίου 36
Αθήνα 10432,
Υπόψη κο Μανώλη Κουτούζη
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή
την 24/2/2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr).
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται
αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο
φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (24/2/2015 και ώρα 11:00 π.μ.), η οποία
προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από
οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως
άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μετά την παραπάνω
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ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους
χωρίς να αποσφραγισθούν.
Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει
Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό
αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off)
και δεν αξιολογούνται.
Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που
πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη
σχετική εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε
υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0
έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που
ακολουθεί
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Κωδ.

Περιγραφή
Επιθυμητά Προσόντα

Βαρύτητα (αi)
100%

60%

1

Βαθμολόγηση (Bi)

Επαγγελματική εμπειρία σε
σχεσιακές βάσεις
δεδομένων, μικρότερη των
3 ετών βαθμολογείται με 04 και απορρίπτεται.
Επαγγελματική εμπειρία σε
σχεσιακές βάσεις
δεδομένων, 3 ετών
βαθμολογείται με 5.

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3)
ετών σε σχεσιακές βάσεις
δεδομένων

Επαγγελματική εμπειρία σε
σχεσιακές βάσεις
δεδομένων, άνω των 3
ετών και μέχρι 5 έτη,
βαθμολογείται με 6-8.
Επαγγελματική εμπειρία σε
σχεσιακές βάσεις
δεδομένων, άνω 5 ετών
βαθμολογείται με 9-10.
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3.

25%

Επαγγελματική εμπειρία
στην ανάπτυξη και
υποστήριξη συστημάτων
διαχείρισης περιεχομένου, η
οποία τεκμηριώνεται με την
προσκόμιση σχετικών
βεβαιώσεων/συμβάσεων.
Βαθμολογείται με 10.

15%

Επαγγελματική εμπειρία
στην διαχείριση
συστημάτων αναφορών
(reporting tools), η οποία
τεκμηριώνεται με την
προσκόμιση σχετικών
βεβαιώσεων/συμβάσεων.
Βαθμολογείται με 10.

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
στην
ανάπτυξη
και
υποστήριξη συστημάτων
διαχείρισης περιεχομένου

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
στην
διαχείριση
συστημάτων
αναφορών
(reporting tools).
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Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
(το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου)
Α = Σai*Bi
όπου
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται
στον ανωτέρω πίνακα
Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις
του ανωτέρω πίνακα
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Σημειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια
από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της
σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την
καλή εκτέλεση των ως άνω Πράξεων.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3
ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.

Πληροφορίες / Διευκρινίσεις
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται: κο Μανώλη Κουτούζη, τηλ.: 210 5218.708 email: mkoutouzis@kanep-gsee, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00
έως 16:00.
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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