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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
«Επιμόρφωση συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.»

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Θέμα: Υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» με ίδια μέσα.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»
Το έργο «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης για
επιμόρφωση των συνδικαλιστών, με την παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα
σχετικά με την άσκηση του συνδικαλισμού σε όλα τα επίπεδα και με ειδική στόχευση στον
τομέα του εμπορικού συνδικαλισμού.
Προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης συνδικαλιστών, το οποίο θα
αποτελείται από τις εξής έξι (6) επιμέρους ενότητες:
1. Οργάνωση και λειτουργίες του κράτους
-

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
-

Το ιστορικό πλαίσιο σχέσεων κράτους κοινωνίας

-

Κλασικοί θεσμοί, πολιτικής εκπροσώπησης: Τα κόμματα
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-

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
-

Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου

-

Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου

-

Εμπορικό δίκαιο και εταιρείες

4. Ευρωπαϊκή ένωση – Διεθνείς σχέσεις
-

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
-

Εσωτερική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια διάσταση

-

Αγορά, εμπόριο, ανάπτυξη, ανταγωνισμός

-

Βασικές οικονομικές έννοιες

-

Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις

6. Επικοινωνία, Πολιτική Επικοινωνία και Επικοινωνία στις Οργανώσεις
-

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

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 60 ώρες, θα αποτελείται από 6 ενότητες και
θα παρακολουθείται από τους συνδικαλιστές μέσω 4 διαδοχικών κύκλων επιμόρφωσης, οι
οποίοι θα έχουν διάρκεια 15 ώρες ο καθένας. Παράλληλα, το επιμορφωτικό υλικό θα είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υποδομής που
θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.
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Προβλέπονται συνολικά 40 υλοποιήσεις προγραμμάτων επιμόρφωσης 60 ωρών ανά την επικράτεια (40 υλοποιήσεις προγραμμάτων επιμόρφωσης * 4 κύκλοι επιμόρφωσης των 15 ωρών ανά υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης = 160 κύκλοι επιμόρφωσης των 15 ωρών,
συνολικά 2.400 ώρες επιμόρφωσης).
Β. Δαπάνες – Κόστος
Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκαν απαραίτητες δαπάνες έμμισθου προσωπικού και επιστημονικών συνεργατών, εξόδων ταξιδιών, εντύπων και γραφικής ύλης, εξόδων δημοσιεύσεων.
Η ανάλυση των δαπανών του υποέργου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α

Είδος δαπάνης

Ενδεικτικό Ποσό

1

Δράσεις συντονισμού, διαχείρισης και
υποστήριξης έργου

420.000 €

1.1

Λειτουργία Κεντρικού Γραφείου Προγράμματος

352.000€

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Οδηγού Υλοποίησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης

14.000€

1.2

1.3
1.4

Υλοποίηση διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων

14.000€

Προμήθεια Αναλωσίμων

10.000€

1.5

12.000€
Προμήθεια Εξοπλισμού

1.6

Μεταφορές Υλικού

1.7
Δημοσιεύσεις
2

5.000€
13.000€

Κάλυψη μετακινήσεων (και διαμονής )
μέρους των επιμορφουμένων

204.400€

Διενέργεια επιμορφώσεων

156.000€

4

Γραμματειακή υποστήριξη και υποδοχή
στον τόπο της εκπαίδευσης

105.600€

5

Ενοικίαση χώρων επιμόρφωσης

72.000€

6

Αξιολόγηση επιμόρφωσης

7

Αναπαραγωγές επιμορφωτικού υλικού

3

Συνολική Δαπάνη

22.000€
30.000€
1.010.000 €
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Γ. Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Το εν λόγω υποέργο θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 1/10/2009 – 31/12/2013. Όσον
αφορά το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης οικονομικού αντικειμένου αυτό απεικονίζεται ενδεικτικά ως εξής:

2009

20.000,00

2010

210.000,00

2011

310.000,00

2012

260.000,00

2013

210.000,00

Σύνολο

1.010.000,00
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