Αρ. Προκήρυξης: 5000928-14

Αθήνα, 28/9/2017

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με
έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη – συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο
πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό
ΟΠΣ 5000928 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του
Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της
κατάρτισης και της συλλογικής δράσης».
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο
πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928
το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει ενέργειες
κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και της ικανότητας παρέμβασής τους σε
συλλογικό επίπεδο.
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στη βάση αυτή, και σύμφωνα με την από 11/09/2017 απόφαση του ΔΣ αυτού,
προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν επιστημονικό συνεργάτη
– συγγραφέα του εκπαιδευτικού υλικού για το θεματικό αντικείμενο «Εργασιακά θέματα
και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο του Υποέργου 6
«Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής
δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 1: «Προετοιμασία των εκπαιδευτικών υλικών και των
εργαλείων σχεδιασμού των ενεργειών κοινωνικής δράσης-δικτύωσης» της Πράξης
«Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».
Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου
Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης
για δύο (2) μήνες
Τόπος εργασίας: η έδρα του επιστημονικού συνεργάτη – συγγραφέα. Οι συναντήσεις
που απαιτείται να γίνουν με την ομάδα έργου ή/και με τους συμβούλους υποστήριξης
συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών θα πραγματοποιούνται στην έδρα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

1. Αντικείμενο Σύμβασης:
Ο επιστημονικός συνεργάτης-συγγραφέας αναλαμβάνει τα παρακάτω:
 Τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το θεματικό αντικείμενο «Εργασιακά θέματα
και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο» με βάση τις οδηγίες, τη
μεθοδολογία και τα πρότυπα που θα του δοθούν από την Ομάδα Επιστημονικού και
Διοικητικού Συντονισμού της Πράξης.
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Την τήρηση των προδιαγραφών ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού: Το υλικό του
θεματικού αντικειμένου θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της μεικτής (διά ζώσης και
εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης ενηλίκων, θα αποτελείται από 75-100 σελίδες και θα
περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων τόσο για την διά ζώσης όσο και για την εξ
αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση. Θα περιλαμβάνει, επίσης, διαφάνειες παρουσίασης
για τη διά ζώσης εκπαίδευση και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για κάθε ενότητά του. Θα
πλαισιώνεται από σειρά δραστηριοτήτων αφόρμησης για το σχεδιασμό κοινωνικών
δράσεων και δικτυώσεων με βάση σχετικά πρότυπα που θα παραδοθούν από την Ομάδα
Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού της Πράξης.
Τη συνεργασία με: α. το σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων β. την Ομάδα
Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού της Πράξης και την ενσωμάτωση της
ανατροφοδότησής τους, γ. την Ομάδα Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού της
Πράξης και την ενσωμάτωση της ανατροφοδότησής τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Απαιτούμενα προσόντα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στον κλάδο του Εργατικού Δικαίου

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία ως Δικηγόρος σε θέματα συνδικαλιστικής
οργάνωσης, συλλογικών διαπραγματεύσεων και ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων.

Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα εργατικού
δικαίου και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τα Εργασιακά και
Συνδικαλιστικά Δικαιώματα των Εργαζομένων, τις Ατομικές και Συλλογικές
Εργασιακές Σχέσεις και τη συμμετοχή στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού για μία από τις υποενότητες του Θεματικού
Αντικειμένου (4-6 σελίδες).
Επιθυμητά Προσόντα

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία άνω των 100 ωρών σε προγράμματα εκπαίδευσης
εργαζομένων και μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε θέματα συνδικαλιστικής
οργάνωσης, συλλογικών διαπραγματεύσεων και εργασιακών δικαιωμάτων.

Δημοσιεύσεις στο θεματικό αντικείμενο.

3. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:
Η Σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας πέντε (5) μηνών και δύναται να
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες με την ίδια αμοιβή.

4. Παραδοτέα:
Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.
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5. Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε 4.838,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. 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 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). Απαιτούμενα Προσόντα των
οποίων η ύπαρξη δεν τεκμηριώνεται σαφώς με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποτελούν
λόγο αποκλεισμού.
Το δείγμα εκπαιδευτικού υλικού αξιολογείται βάσει κριτηρίων ως προς:
 την κατανόηση της φύσης του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων – αναγκών της ομάδας
στόχου,
 τη συμβατότητα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
 την σαφήνεια και συνοχή
 την ενσωμάτωση συμμετοχικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα
«Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί 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:
Κωδ.
1

Περιγραφή
Επιθυμητά Προσόντα
Αποδεδειγμένη
διδακτική
εμπειρία άνω των 100 ωρών
σε
προγράμματα
εκπαίδευσης εργαζομένων
και μελών συνδικαλιστικών
οργανώσεων

2

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
άνω των πέντε ετών σε
θέματα
συνδικαλιστικής
οργάνωσης,
συλλογικών
διαπραγματεύσεων
και
ισότητας των φύλων
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Δημοσιεύσεις στο θεματικό
αντικείμενο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαρύτητα (αi)
Βαθμολόγηση (Bi)
100%
40%
101-200 ώρες αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας σε
προγράμματα
εκπαίδευσης
εργαζομένων
και
μελών
συνδικαλιστικών οργανώσεων βαθμολογούνται με 4 μονάδες.
201-300 ώρες αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας σε
προγράμματα
εκπαίδευσης
εργαζομένων
και
μελών
συνδικαλιστικών οργανώσεων βαθμολογούνται με 7 μονάδες.
301 και άνω ώρες αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας σε
προγράμματα
εκπαίδευσης
εργαζομένων
και
μελών
συνδικαλιστικών οργανώσεων βαθμολογούνται με 10 μονάδες.
40%
5-7
έτη
αποδεδειγμένης
επαγγελματικής
εμπειρίας
(συμπεριλαμβανομένης της διδακτικής) στο γνωστικό αντικείμενο
της συμβουλευτικής στο χώρο εργασίας βαθμολογούνται με 4
μονάδες
8-9
έτη
αποδεδειγμένης
επαγγελματικής
εμπειρίας
(συμπεριλαμβανομένης της διδακτικής) στο γνωστικό αντικείμενο
της συμβουλευτικής στο χώρο εργασίας βαθμολογούνται με 7
μονάδες
10+
έτη
αποδεδειγμένης
επαγγελματικής
εμπειρίας
(συμπεριλαμβανομένης της διδακτικής) στο γνωστικό αντικείμενο
της συμβουλευτικής στο χώρο εργασίας βαθμολογούνται με 10
μονάδες
20%
Συναφείς με το θεματικό αντικείμενο δημοσιεύσεις:
Βαθμολογείται 2 μονάδες/δημοσίευση με ανώτατο όριο τις 10
μονάδες.
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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 ΙΝΕ/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 ΙΝΕ/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 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
(http://www.inegsee.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. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και
τεκμηριωμένες.

7. Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών:
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 28/9/2017 μέχρι τις 13/10/2017
ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση http://www.inegsee.gr/singrafeas-ergasiaka-thematake-schediasmos-paremvaseon-se-topiko-epipedo. Η αίτηση ενέχει θέσει υπεύθυνης
δήλωσης και εφόσον υποβληθεί οι υποψήφιοι /ες δεν έχουν τη δυνατότητα να την
τροποποιήσουν. Στην ηλεκτρονική αίτηση καταγράφονται με τον αύξοντα αριθμό τους τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το βαθμό κατοχής κάθε (απαιτούμενου ή επιθυμητού)
προσόντος (πχ η διδακτική εμπειρία αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά με αύξοντα
αριθμό 5 έως 10)
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και το αργότερο μέχρι 13/10/2017
υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:
α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών
προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι
σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται
απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα)
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- αριθμημένα και
- σε συμφωνία και αντιστοίχιση με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση
γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου)
κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Καλλέργη Ελένης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
5000928-14
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928
το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του
Υποέργου 6 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης»
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων
καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

8. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών:
Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 13/10/2017 και ώρα 14:00. Μετά
τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση
προτάσεων από υποψηφίους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Καλλέργη Ελένη
στο 210-3327714 ή με την κα. Πλατή Μαρία τηλ. 2103327781
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών
Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
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