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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 
(2018 - 2020) 

 
 

 

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) 

To ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της 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, θα υλοποιήσει το διετές πρόγραμμα «Ακαδημία της  
Εργασίας». 
 
 
 

Περιεχόμενο των προγραμμάτων της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης     
(Ακαδημία της Εργασίας) 

 

Στο πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, στην πρακτική και βιωματική τους 
εκπαίδευση, αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων και είναι 
συνολικής διάρκειας 500 ωρών. 

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας είναι διετούς διάρκειας, συνδυάζει 
εκπαιδευτικές πρακτικές δια ζώσης και εξ’  αποστάσεως  (σε  ηλεκτρονική πλατφόρμα) 
μάθησης (e-learning) περιλαμβάνοντας μαθησιακά αντικείμενα όπως:  

     Ακαδημία της Εργασίας (1ος Όροφος) 
3ης Σεπτεμβρίου 36  

104 32, ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 - 5218750 

Fax: 210 - 5218754 
E-mail: info@kanep-gsee.gr 

Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr   
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o Στοιχεία Μικροοικονομίας - Μακροοικονομίας κ’ Δημοσιονομικής Πολιτικής 

o Εργασιακές Σχέσεις & Στοιχεία Εργατικού Δικαίου 

o Τεχνικές Επικοινωνίας κ’ Ρητορικής του Δημόσιου Λόγου 

o Ευρωπαϊκοί Θεσμοί κ’ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

o Θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης κ’ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

o Θέματα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

o Διαχείριση Κρίσεων, Δυναμική Ομάδων κ’ Ψυχολογία της Εργασίας 

o Αρχές, Ρόλος κ’ Ιστορία του Εργατικού Κινήματος 

o Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης 

o Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας 

o Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

o Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 

o Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης κ’ Συνδικάτα 

o Ειδικά Eργαστήρια για θέματα πολιτικής, οικονομίας,  περιβάλλοντος, 
συνδικαλιστικής δράσης  

 

Τα μαθήματα διδάσκονται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και ειδικότερα 
Σάββατο (από 09:30 έως 14:15) και Κυριακή (από 10:00 έως 14:30) . 

 

Σε ποιους απευθύνεται  

Το πρόγραμμα της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης (Ακαδημία της Εργασίας 
της ΓΣΕΕ) απευθύνεται γενικά σε εκπροσώπους εργαζομένων με ενεργή δράση σε 
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.  

Συγκεκριμένα θα επιμορφωθούν συνολικά 25 άτομα από όλη την χώρα. 

 

Πιστοποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων  

Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που κατέκτησε σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Με την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση της φοίτησής του θα του απονέμεται Πιστοποιητικό Δια Βίου 
Εκπαίδευσης. 
 

Ποιούς αφορά η πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ακαδημίας της 
Εργασίας έχουν υποψήφιοι/-ες με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: 
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o να είναι απόφοιτοι (τουλάχιστον) Γυμνασίου, ή της Γ’ τάξης (παλαιού τύπου) 
εξατάξιου γυμνασίου. 

o να έχουν συνδικαλιστική εμπειρία με μικρή τουλάχιστον θητεία σε Δ.Σ. 
πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου ή αποδεδειγμένη 
υποψηφιότητα για Δ.Σ. ή συμμετοχή σε επιτροπές και συνδικαλιστικά όργανα 
εκπροσώπησης (συστατικές επιστολές από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα). 

 
Επίσης δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο προαναφερόμενο πρόγραμμα 
έχουν υποψήφιοι/ες με τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:  
 

o να έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα της Βασικής Συνδικαλιστικής 
Εκπαίδευσης, ή της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης  ή από τα 
Εναλλακτικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 

o γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
 
Οι υποψήφιοι /-ες εκπαιδευόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα στη 
συνέχεια θα αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής εκπαιδευομένων, η 
οποία: 

o θα συνεκτιμήσει  τα επιπλέον στοιχεία του βιογραφικού του /της υποψηφίου /-
ας, και 

o αν κριθεί σκόπιμο, μέσω προσωπικής συνέντευξης, θα διερευνήσει τις ευρύτερες 
κοινωνικές δεξιότητες, τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και 
τη διαθεσιμότητα, την πρόθεση του υποψηφίου να εμπλακεί ενεργά στο 
πρόγραμμα και τις προσδοκίες του υποψηφίου. 

 
 
Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν 

1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

2. Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών, των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, της εργασιακής και συνδικαλιστικής τους 
εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο. 

3. Αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που 
περιγράφονται στην αίτηση, ή στο βιογραφικό τους. 

4. Σύντομη συνοδευτική επιστολή όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν τους 
λόγους, τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της 
Ακαδημίας της Εργασίας και να ανταποκριθούν στις διδακτικές του απαιτήσεις 
(εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, εργασία σε ομάδα) κ.ά. 

6. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 
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Οδηγίες Υποβολής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής 
από την ιστοσελίδα www.kanep-gsee.gr ή από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην παρακάτω 
διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις συμμετοχής:  
   
                                               3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32 Αθήνα 

    7ος όροφος, ώρες 10:00 έως 16:00 
 
Οι πρωτότυπες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με φαξ ή e-mail. 
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 9η Ιουλίου 2018 και λήγει στις 
10 Σεπτεμβρίου 2018. 
 
Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή ούτε και 
ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη). 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την κ. Βίκυ Κουλουρά στο                              
τηλ.: 210-52 18 752, ώρες 10:00 - 16:00. 
 

 
 
 

                                                            Για το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ      
  
 
 
        Ο Διευθύνων Σύμβουλος          Ο Διευθυντής 
 
 
          ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

http://www.kanep-gsee.gr/

