
   

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

«Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 

Αριθ. πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την Πράξη  «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» (κωδικός ΟΠΣ: 296251), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ προσκαλεί υποψήφιους 

επιμορφωτές συνδικαλιστών να υποβάλουν αιτήσεις για την παροχή επιμορφωτικού 

έργου με συμβάσεις έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίησης 

Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης. 

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 40 υλοποιήσεις του Προγράμματος σε όλη την επικράτεια. Η 

κάθε υλοποίηση επιμορφωτικού έργου θα πραγματοποιηθεί σε 4 κύκλους των 2 συνεδριών, θα 

έχει συνολική διάρκεια 60 ωρών και θα καλύπτεται από διδασκαλία στην αίθουσα.  

Οι επιμέρους επιμορφωτικές ενότητες ανά υλοποίηση είναι οι εξής: 

1. Οργάνωση και λειτουργίες του κράτους -  (7½ ώρες) 

- Ιστορική εξέλιξη του κράτους: Το ελληνικό παράδειγμα σε συγκριτική προοπτική 

- Συνταγματικοί θεσμοί του ελληνικού κράτους 

- Διοικητική οργάνωση: σταθερά χαρακτηριστικά και σύγχρονες τάσεις 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση των κρατικών πολιτικών 

  
2. Πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία - (15 

ώρες)  

- Το ιστορικό πλαίσιο σχέσεων κράτους κοινωνίας 
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- Κλασικοί θεσμοί, πολιτικής εκπροσώπησης:  Τα κόμματα 

- Κλασικοί θεσμοί, κοινωνικής εκπροσώπησης: Εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις 

- Θεσμοί Κοινωνικού Διαλόγου 

- Σχέσεις μεταξύ φορέων κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης 

- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνία πολιτών 

 
3. Το ελληνικό Δικαιικό Σύστημα -  (7½ ώρες) 
- Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου 

- Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου 

- Εμπορικό Δίκαιο και εταιρείες 

 

4. Ευρωπαϊκή ένωση – Διεθνείς σχέσεις -  (7½ ώρες) 
- Ιστορική εξέλιξη της Ε.Ε.: από την ΕΟΚ στην Ε.Ε. 

- Η ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική «Όργανα και Θεσμοί». Έμφαση στα όργανα που σχετίζονται 

με το εμπόριο 

- Πηγή του Ευρωπαϊκού Δικαίου: Συνθήκες, Κανονισμοί και Οδηγίες 

- Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

- Σχέσεις ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου από την προσαρμογή στον εξευρωπαϊσμό 

- Οι Διεθνείς οργανισμοί και ο ρόλος της έκφρασης στους οργανισμούς που σχετίζονται με 

οικονομικά και εμπορικά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο 

 
5. Οικονομία, Αγορά και  Εργασιακές σχέσεις - (15 ώρες)  
- Εσωτερική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια διάσταση 

- Αγορά, εμπόριο, ανάπτυξη, ανταγωνισμός 

- Βασικές οικονομικές έννοιες 

- Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις  

 

6. Επικοινωνία, Πολιτική Επικοινωνία και Επικοινωνία στις Οργανώσεις -  (7½ 
ώρες) 

- Η σημασία της επικοινωνίας στη συνδικαλιστική δράση  

- Η εξέλιξη των Μέσων και Δικτύων (από την εφημερίδα στην Τηλεόραση και το 

Διαδίκτυο) 

- Ορισμός των ΜΜΕ. Το θεσμικό πλαίσιο  

- Οι παράγοντες που συμμετέχουν στο επικοινωνιακό δημοσιογράφοι, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, 

διαχείριση κοινής γνώμης 
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Οι υλοποιήσεις των προγραμμάτων επιμόρφωσης θα λάβουν χώρα σε διάφορες πόλεις-

κόμβους ανά την επικράτεια. Οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες αξιολογούνται και 

κατατάσσονται σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και αξιοποιούνται από 

την ΕΣΕΕ ανάλογα με τη δυνατότητά τους να παρέχουν επιμορφωτικό έργο σε πολλαπλές 

πόλεις και τις ανάγκες του Προγράμματος. Η μετακίνηση/διαμονή/σίτιση των επιμορφωτών θα 

γίνει με ευθύνη της ΕΣΕΕ και θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 

40/Α΄/15-3-2010) και ιδίως του άρθρου 9 που αναφέρεται στο κόστος και τις προϋποθέσεις 

καταβολής δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις. 

 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:  

-          Τουλάχιστον Διδακτορικό δίπλωμα με ερευνητικό αντικείμενο συναφές με το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

-          Συγγραφική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος  

 

Η διδακτική εμπειρία σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος θα 

συνυπολογίζεται.  

Αντικείμενα συναφή με το επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρούνται τα Οικονομικά, οι Πολιτικές 

Επιστήμες και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψήφιους επιμορφωτές, οι οποίοι διδάσκουν ως μέλη ΔΕΠ 

σε Τμήματα Πολιτικών Επιστημών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος Πολιτικών Επιστημών. 

Κάθε υλοποίηση διενεργείται από έναν επιμορφωτή, ο οποίος καλείται να καλύψει την 

διδασκαλία και των 6 επιμορφωτικών ενοτήτων που συγκροτούν το πρόγραμμα. 

Η μικτή ωριαία αμοιβή κάθε επιμορφωτή για την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης καθορίζεται 

ως εξής:  

Επίπεδο σπουδών Ωριαία αντιμισθία 

Λέκτορας, Επίκουρος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

και Καθηγητής, 

50€ 

Κάτοχος διδακτορικού 40€ 

Οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν, σφραγισμένο φάκελο που θα 

περιλαμβάνει συμπληρωμένη τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επικαιροποιημένο 

βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:  

[Επιμορφωτές/τριες «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ»] 

Για την πράξη: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» (κωδικός ΟΠΣ: 

296251)»  

 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τρίτη, 23/10/2012 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  

όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση. 

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Επιμόρφωσης Συνδικαλιστών είναι η 

15/11/2012. Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Σαββίδου Αναστασία, στέλεχος του προγράμματος ««ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

Ε.Σ.Ε.Ε.» (τηλ.: 2103259183, e-mail: asavvidou@esee.gr ). 

Δήλωση προσόντων στην Πρόταση εκάστου/ης υποψηφίου/ας χωρίς να συνοδεύεται από 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες μπορούν να βρουν την Πρόταση καθώς και λοιπές 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ: www.esee.gr > Προσκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο ΕΣΠΑ. 

 

Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
Βασίλειος Κορκίδης 


