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Αρ. Πρωτ.: 457 Αθήνα, 12-03-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – 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 04/03/2014 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να
αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τη συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού για συγκεκριμένες Θεματικές
Ενότητες (έως 4 συμβάσεις)

Α. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:

Στα πλαίσια των ανωτέρω Πράξεων θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια
στις περιοχές που αντιστοιχούν στου Α.Π. 7 & Α.Π. 8.Τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια θα αποτελούνται από 35 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και από 35
ώρες εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (e-learning). Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα
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καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 21 Θεματικών ενοτήτων που έχουν προσδιοριστεί
στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξης.

Για (9) από αυτές τις Θεματικές Ενότητες έχει ήδη συγγραφεί νέο εκπαιδευτικό
υλικό και απαιτείται η συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού και για τέσσερεις
(4) επιπλέον Θεματικές Ενότητες.

Αναλυτικότερα:

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου για τις συμβάσεις των
συγγραφέων του νέου εκπαιδευτικού υλικού είναι:

Α. Η συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδιο προς τους
εκπαιδευόμενους) για τέσσερεις (4) Θεματικές Ενότητες. Το υλικό για
κάθε Θεματική ενότητα θα είναι περίπου 70-100 σελίδες. Η μεθοδολογία για
την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων και σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιστημονικά
Υπευθύνων. Θα περιλαμβάνει επίσης εισαγωγή με το ωριαίο πρόγραμμα και
σχετικό Οδηγό Σπουδών και θα συντάσσεται σε συνεργασία με τούς
επιστημονικά εποπτεύοντες του έργου.

Β. Η εκπόνηση οδηγού εκπαιδευτή, βάση της δοθείσας μεθοδολογίας από
την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιστημονικά
Υπευθύνων, το οποίο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλάνο διδασκαλίας
(προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες) και θα συντάσσεται σε
συνεργασία με τούς επιστημονικά εποπτεύοντες του έργου.

Οι Θεματικές Ενότητες για τις οποίες θα εκπονηθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό
είναι οι ακόλουθες

 Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία
(προφορική και μη-λεκτική)

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μία καθιερωμένη, αν και όχι εκτεταμένη
πρακτική στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα
σύνθετη νοητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό
ικανότητες αφαίρεσης και γενίκευσης, ενώ μεγάλος είναι και ο όγκος των
πληροφοριών που χρειάζεται να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος για τη
διεκπεραίωσή της. Οι δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου είναι κοινά
αποδεκτό ότι αποτελούν μία από τις θεμέλιες λίθους στον εργασιακό βίο των
εργαζομένων. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι μέσω του παρόντος
θεματικού κύκλου καλούνται να εξοικειωθούν με θέματα όπως τα κειμενικά
είδη και οι τύποι κειμένου, την επιλογή κειμενικού είδους ανάλογα την
περίσταση, τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου κ.ο.κ.  Παράλληλα, όσον αφορά
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στις μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, πρόσφατες μελέτες δείχνουν την
εκπληκτική ποσότητα πληροφοριών που εκπέμπουμε και λαμβάνουμε μέσω
αυτών. Στις προφορικές επικοινωνίες μας, περίπου το 75% των σκέψεων και
στάσεών μας μεταβιβάζεται μη-λεκτικά με τις εκφράσεις του προσώπου, τη
στάση του σώματος και του τρόπου που χειριζόμαστε τη φωνή μας. Μόνο το
25% των αισθημάτων και των απόψεών μας μεταβιβάζεται μέσω των λέξεων
που χρησιμοποιούμε. Στόχος του παρόντος θεματικού κύκλου είναι να
βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους και
να ενδυναμώσουν την δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν τα μη λεκτικά
σημάδια που αναγνωρίζουν στην επικοινωνία τους με τους άλλους.Η
επικοινωνία είναι πιθανότατα η βασικότερη απαιτούμενη ικανότητα του
σύγχρονου εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, η προφορική επικοινωνία πρέπει
να καλλιεργείται σε επίπεδο τέτοιο που όχι απλά να βοηθάει στη μεταφορά
μηνυμάτων και στη συνεννόηση, αλλά και στη βελτίωση της κατανόησης και
κατά συνέπεια της εξυπηρέτησης. Ανάλογα διαμορφώνεται και η
επαγγελματική συμπεριφορά, ένα αναμφισβήτητο όπλο στον σύγχρονο
εργασιακό στίβο. Στη συγκεκριμένο θεματικό κύκλο ιδιαίτερη βαρύτητα θα
αποδοθεί σε ζήτημα που αφορούν στην ορθή χρήση και στην κατανόηση του
προφορικού λογού. Η εν λόγω θεματική έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι μετά
το πέρας της κατάρτισης: να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της
αποτελεσματικής επικοινωνίας,  να γίνουν περισσότερο παρατηρητικοί σε ότι
αφορά τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι   συνομιλητές τους, ώστε να
μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες τους, να κάνουν επιλογές
σχετικά με την δική τους συμπεριφορά ώστε να μπορούν να βοηθούν τους
συνομιλητές τους.

 Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Εργασιακό περιβάλλον και
συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Η θεματική αυτή αποσκοπεί στην εμπέδωση όλων των νέων στοιχείων που
αφορούν στις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, τις μεταβολές στο εργασιακό
καθεστώς, τη σύγχρονη νομοθεσία, τις τάσεις στην οικονομία και το σύγχρονο
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Η επαρκής γνώση του εργατικού δικαίου
αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τους εργαζόμενους τόσο στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας με τους εργοδότες όσο και
στο πεδίο της αποτελεσματικής και έγκαιρης αντιμετώπισης κρίσιμων
εργασιακών ζητημάτων που μέσα στις σημερινές συνθήκες λαμβάνουν τη
μορφή εργασιακής καθημερινότητας. Ο πλέον θεμελιώδης Νόμος για τα
εργασιακά, ο Ν.1876/1990 στο σύνολό του περιείχε εχέγγυα στάθμισης των
εργατικών και εργοδοτικών συμφερόντων, ώστε να  εξασφαλίζει  και να
προωθεί ένα σύστημα ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ο νόμος
αυτός είναι αποτέλεσμα της «κοινωνικής συμφωνίας» που επιτεύχθηκε το
1990 με ομοφωνία όλων των κομμάτων της Βουλής και με την προηγούμενη
συμφωνία των κορυφαίων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
Ωστόσο, το θεσμικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων
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εργασίας έχει θιγεί επανειλημμένα από τα αλλεπάλληλα νομοθετικά μέτρα
που λήφθηκαν πρόσφατα με την εφαρμογή του διεθνούς μηχανισμού
δανεισμού της ελληνικής οικονομίας (Ν.3845/2010, αρχικά και
επικαιροποιημένα Μνημόνια, Ν.3899/2010, Ν.4024/2011 κ.ά.). Στο
συγκεκριμένο θεματικό κύκλο οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με
ζητήματα που άπτονται του εργασιακού τους παρόντος και μέλλοντος και που
αφορούν μεταξύ άλλων στην  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ), στις Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
στις Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις
Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις Επιχειρησιακές Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, στο τι είναι η «κανονιστική ισχύς» των ΣΣΕ, στο τι είναι
η «αρχή της εύνοιας»,   στο ποια είναι η δέσμευση των ΣΣΕ, καθώς και σε
όλες τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στον εργασιακό βίο των πολιτών.

 Πρακτικές & Τεχνικές  Διαπραγματεύσεων εργαζομένων και
εργοδοτών στο υπο εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της
Διαβούλευσης

Η εν λόγω θεματική αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων
σχετικά με το πώς επιτυγχάνουμε μια συμφωνία στο πλαίσιο μιας
διαπραγμάτευσης. Ουσιαστικά εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με ικανότητες
διαχείρισης καταστάσεων, ιεράρχησης και αξιοποίησης επιχειρημάτων,
ανάλυση και ερμηνεία των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε
συγκρουσιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη του
«επιχειρηματολογείν», στο πλαίσιο μιας διεκδίκησης ενός ατομικού ή
συλλογικού αιτήματος. Στόχος της παρούσας θεματικής είναι οι
συμμετέχοντες μετά το πέρας της κατάρτισης να είναι σε θέση: να
επικοινωνούν με εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες τους κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων, να ακούν προσεκτικά τις απαιτήσεις της άλλης πλευράς
και να αναπτύσσουν μια σειρά διαπραγματευτικών ικανοτήτων που μπορούν
να εφαρμοστούν σε κάθε περίσταση. Η δημόσια διαβούλευση, παρά την
έλλειψη σαφούς κατοχύρωσής της στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μια
ολοένα και περισσότερο διαδεδομένη πρακτική κατά τα τελευταία χρόνια.
Πολλοί φορείς οργανώνουν πρωτοβουλίες διαβούλευσης για τη διενέργεια
διαλόγου σε σχεδιαζόμενες πολιτικές και μέτρα. Ωστόσο, η οργάνωση, η
έκταση και η πληρότητα των πρωτοβουλιών αυτών ποικίλει και καθώς δεν
υφίστανται δεσμευτικοί κανόνες και προδιαγραφές η διαφάνεια, εμβέλεια και
αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις αντιλήψεις και
επιλογές των αρμόδιων οργάνων και προσώπων. Ο θεματικός αυτός κύκλος
έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη της κατάστασης στην Ελλάδα
αναφορικά με τη διαβούλευση, τη συγκριτική μελέτη πρότυπων κοινωνικής
διαβούλευσης στην Ευρώπη και άλλες χώρες, την ανάδειξη της
προστιθέμενης αξίας της διαβούλευσης για τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας, την καταγραφή των αρχών και των κριτηρίων της δημόσιας
διαβούλευσης, την διάρκειά της, τα είδη της δημόσιας διαβούλευσης κλπ.
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 Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών.
Η βασική προσέγγιση σε κάθε αποτελεσματική λειτουργία πολιτικής
προστασίας βασίζεται σε τρεις καταστάσεις ενεργειών: (α) Πρόληψη και
μετριασμός επιπτώσεων, (β)  Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση και (γ)
Αποκατάσταση. Και τα τρία αυτά βασικά στοιχεία της πολιτικής προστασίας
εμπεριέχουν την εκπαίδευση και πληροφόρηση όλων για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου. Η εν λόγω θεματική ενότητα αποβλέπει στην ενίσχυση
της γνώσης για τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, στη δημιουργία
πολλαπλασιαστών έγκυρης ενημέρωσης – πληροφόρησης και στην
αποτελεσματική συνεισφορά / εμπλοκή στον συνολικό μηχανισμό πολιτικής
προστασίας είτε σε επίπεδο πρόληψης είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης.

Σημειώνεται ότι ο κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί για την συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού σε μία (1) από τις ανωτέρω Θεματικές Ενότητες.

Τονίζεται ότι στη συνέχεια η ομάδα για την επιμέλεια (ως προς τη διαδραστική
του μορφή), ομογενοποίηση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, η
οποία έχει επιλεχθεί στο πλαίσιο της με Α.Π. 10962/31/07/2013 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, θα αναλάβει την επιμέλεια
(ως προς τη διαδραστική του μορφή), ομογενοποίηση και προσαρμογή του
ανωτέρου νέου εκπαιδευτικού υλικού.

Τονίζεται ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση των συγγραφέων του
εκπαιδευτικού υλικού να συνεργάζονται με την ανάδοχο εταιρεία που έχει
προκύψει από τον ανοιχτό διαγωνισμό για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού
υλικού σε διαδραστικό και την ανάρτηση του στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική
πλατφόρμα του έργου

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τις συμβάσεις έργου των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού

Απαιτούμενα Προσόντα:

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής σε πεδίο σχετικό με την Θεματική
Ενότητα σύμφωνα με την αίτηση κάθε υποψηφίου

 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον εκατόν πενήντα
(150) ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων την τελευταία τριετία
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 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
τουλάχιστον τριάντα (30) σελίδων για εκπαίδευση ενηλίκων
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιθυμητά προσόντα

 Διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
σε πεδίο σχετικό με την Θεματική Ενότητα σύμφωνα με την αίτηση
κάθε υποψηφίου

 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων με τη
μορφή e-learning (κάνοντας χρήση ασύγχρονης ή σύγχρονης
πλατφόρμας εκπαίδευσης)

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια των συμβάσεων έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
τους έως την 30/7/2014 και υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης του συνόλου
του εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου. Σε
αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει χρονική παράταση των συμβάσεων με την
ίδια αμοιβή.

Δ. ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε Θεματική Ενότητα.

Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο των συμβάσεων έργου είναι τα ακόλουθα :

 Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόμενους)

 Οδηγός εκπαιδευτή για την κάθε Θεματική Ενότητα

Τα επιλεχθέντα στελέχη για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού
υποχρεούνται να παραδώσουν σχέδιο περιεχομένου του εκπαιδευτικού
υλικού (εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόμενους) και του οδηγού εκπαιδευτή
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
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σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης
του υποβληθέντος από τους συγγραφείς σχεδίου εκπαιδευτικού υλικού.

Μετά την έγκριση του σχεδίου από την Αναθέτουσα Αρχή, οι επιλεχθέντες
συγγραφείς υποχρεούνται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών να
υποβάλλουν τα παραδοτέα τους σε τελική μορφή

Το εκπαιδευτικό υλικό στη συνέχεια θα προσαρμοστεί από την ομάδα για την
επιμέλεια (ως προς τη διαδραστική του μορφή), ομογενοποίηση και
προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και αφού παραδοθεί το
προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό στην Αναθέτουσα Αρχή, οι συγγραφείς
του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να το ελέγξουν και να το
οριστικοποιήσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του
από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θα πληρωθεί το 80% της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής κάθε
επιλεχθέντος συγγραφέα με την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή του
εκπαιδευτικού υλικού/εγχειρίδιο εκπαιδευομένου και του οδηγού εκπαιδευτή
σε τελική και οριστικοποιημένη μορφή.

Το υπόλοιπο 20% της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής κάθε επιλεχθέντος
συγγραφέα θα πληρωθεί με τη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων έργου και σε
κάθε περίπτωση εφόσον έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου.

Ζ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση, 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 Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών.

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εργασιακής εμπειρίας (απαιτούμενης ή
και επιθυμητής εφόσον υπάρχει), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη επαγγελματική
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εμπειρία (π.χ. συμβάσεις έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο
υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.)

6. Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού, ανάλογα με την αιτούμενη σύμβαση
έργου, στο οποίο θα αναγράφεται η Αναθέτουσα Αρχή

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και
επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
……….. (προσδιορίστε Θεματική Ενότητα)

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΠ 7 ΚΑΙ 8»

Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω :

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ,
3Ης Σεπτεμβρίου 36
Αθήνα 10432,
Υπόψη κου Μανώλη Κουτούζη

Θ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει την 28/03/2014 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.
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο
φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (28/03/2014 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
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους
χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 βαθμολογούνται.
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 με ακέραιο
αριθμό στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους
κριτήριο στον Πίνακα που ακολουθεί

Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (αi) Βαθμολόγηση

Επιθυμητά Προσόντα 100%

1

Διδακτορικό τίτλο σπουδών
της ημεδαπής ή ισότιμου
και αναγνωρισμένου της
αλλοδαπής

30% Κατοχή διδακτορικού
τίτλου, η οποία
τεκμηριώνεται με την
προσκόμιση του τίτλου
σπουδών βαθμολογείται
με 10.

2

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών
σε πεδίο σχετικό με τη
Θεματική Ενότητα

30% Επαγγελματική εμπειρία
σε πεδίο σχετικό με τη
Θεματική Ενότητα
μικρότερη των 5 ετών
βαθμολογείται με 0-4 και
απορρίπτεται

Επαγγελματική εμπειρία
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σε πεδίο σχετικό με τη
Θεματική Ενότητα 5 ετών
βαθμολογείται με 5

Επαγγελματική εμπειρία
σε πεδίο σχετικό με τη
Θεματική Ενότητα 6-8
ετών βαθμολογείται με 6-
8

Επαγγελματική εμπειρία
σε πεδίο σχετικό με τη
Θεματική Ενότητα άνω
των 9 ετών
βαθμολογείται με 9-10

3

Αποδεδειγμένη διδακτική
εμπειρία σε εκπαίδευση
ενηλίκων με τη μορφή e-
learning (κάνοντας χρήση
ασύγχρονης ή σύγχρονης
πλατφόρμας εκπαίδευσης)

40% Διδακτική εμπειρία σε
εκπαίδευση ενηλίκων με
τη μορφή e-learning έως
20 ώρες βαθμολογείται
με 0-4 και απορρίπτεται

Διδακτική εμπειρία σε
εκπαίδευση ενηλίκων με
τη μορφή e-learning από
21 έως 50  ώρες
βαθμολογείται με 5

Διδακτική εμπειρία σε
εκπαίδευση ενηλίκων με
τη μορφή e-learning από
51 έως 100  ώρες
βαθμολογείται με 6-8

Διδακτική εμπειρία σε
εκπαίδευση ενηλίκων με
τη μορφή e-learning άνω
των 100 ωρών
βαθμολογείται με 9-10

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθα τύπο:
Α = Σ(ai*Bi)

όπου
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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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται: κο Χρήστο Ζάγκο, τηλ.: 210 5218.745 e-mail:
chzagkos@kanep-gsee και κο Προκόπη Πανδή, τηλ. 210. 5218762 e-
mail: ppandis@kanep-gsee,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ.
έως 16:00 μ.μ.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ


