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      Αθήνα 04/06/2014 

        Απ. Ξπωη.: Φ4 - 2038 

  

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

για ηη ζςγκπόηηζη Κηηπώος Δκπαιδεςηών ηηρ ΔΠΔΔ  

ζηο πλαίζιο ηων Ξπάξεων «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΗΑ ΒΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ  

ΑΞΝ ΡΝΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝΠ ΔΡΑΗΟΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΩΛ 

ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛ - Α.Ξ. 7 & 8»  

 
Ζ Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ), πινπνηεί ην ποέπγο 6 

«λοποίηζη Δκπαιδεςηικών Ξπογπαμμάηων ΔΠΔΔ», ζην πιαίζην ησλ 

Πξάμεσλ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΗΝΩΝΗΘΟΤ 

ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΘΑΗ ΘΟΗΝΩΝΗΘΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ – 

Α.Π. 7 & 8», νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (θσδ. ΟΠ: 445730 θαη 445731 αληίζηνηρα) 

θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΘΣ). 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ Πξάμεσλ, ε ΔΔΔ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε 

απηναπαζρνινχκελνπο, επηρεηξεκαηίεο/εκπφξνπο θαη ππνςήθηνπο 

εκπφξνπο/επηρεηξεκαηίεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΔ πξνβαίλεη ζηε ζπγθξφηεζε Μεηξψνπ εθπαηδεπηψλ, 

απφ ην νπνίν ζα επηιέγνληαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ, 

 
ΔΘΛΗΘΖ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 

 ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΗΑ ΒΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝΠ 

ΔΡΑΗΟΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΩΛ  

ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΓΔΜΗΝΡΖΡΩΛ   

Α.Ξ. 7 – 8 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΘΩΓ. ΝΞΠ: 445730) 

Α.Ξ. 8 – 3 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ (ΘΩΓ. ΝΞΠ: 445731) 



 

2 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ακνηβήο, ηελ 

παξνρή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ηηο αθφινπζεο 14 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1. Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο  

2. Θέκαηα νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ γξακκαηηζκνχ  

3. Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο  

4. ηνηρεία ζχγρξνλεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο & εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην 

ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ  

5. Πξαθηηθέο & ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ 

ζην ππφ εμέιημε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε έλλνηα ηεο δηαβνχιεπζεο 

6. Θνηλσληθή νηθνλνκία θαη θαηλνηφκεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

7. Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην λέν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην  

8. Εεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

9. Θέκαηα νηθνλνκίαο θαη εξγαζηαθφο βίνο 

10. Νέεο ηερλνινγίεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε κηθξή επηρείξεζε 

11. Ξελφγισζζε επηρεηξεκαηηθή νξνινγία 

12. Σερληθέο παξέκβαζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο θαη ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο - Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

13. Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

14. Γηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 

Ζ ΔΔΔ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, ζπλνιηθά, 62 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

Α.Π. 7 & 8. Σν θάζε ζεκηλάξην ζα έρεη δηάξθεηα 70 ψξεο, νη νπνίεο ζα ρσξίδνληαη 

ζε 35 δηα δψζεο θαη 35 εμ απνζηάζεσο κε ηε κέζνδν ηνπ e-learning θαη ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. ε θάζε ζεκηλάξην αλακέλεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ πεξίπνπ 20 άηνκα. Σα δηα δψζεο ζεκηλάξηα ζα γίλνληαη ζε 

πξνεπηιεγκέλνπο ρψξνπο θαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα πξφηππα ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο. 

Δπηπιένλ, ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Σα κέζα απηά είλαη:  

 Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

 Δθαξκνγέο ζπλνκηιίαο ζην δηαδίθηπν 

 Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  

Γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πξάμεσλ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΗΝΩΝΗΘΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΘΑΗ ΘΟΗΝΩΝΗΘΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ -  Α.Π. 7 θαη 8», ε ΔΔΔ δχλαηαη 

λα ζπκβάιιεηαη, ζπλάπηνληαο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κε εηδηθά 

πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν, φπνπ απαηηείηαη, κε ηα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν 

εθπαηδεπηψλ θπζηθά πξφζσπα. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ 

Η. ΝΟΝΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΓΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΝ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 5 

ΗΗ. ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΓΗΑ ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 5 

ΗΗΗ. ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 5 

ΗV. ΔΓΘΟΗΠΖ ΑΗΡΖΠΖΠ & ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 6 

V. ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝ ΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 6 

VΗ. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 
ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 6 

VIΗ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 
ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 7 

VIΗΗ. ΒΑΠΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 7 
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Η. ΝΟΝΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΓΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΝ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ  

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν εθπαηδεπηψλ, γηα ηελ, θαη’ επέθηαζε, δπλεηηθή αλάιεςε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, έρνπλ φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα θαησηέξσ 

πξνζφληα: 

1. Δίλαη θάηνρνη πηπρίνπ ή/θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθνχ κε ηηο δεθαηέζζεξηο (14) ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

2. Έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ.  

 

 

ΗΗ. ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΓΗΑ ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 

Ζ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν είλαη αλνηρηή κέρξη 

θαη ηελ 30-06-2015, εκεξνκελία ιήμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

ΗΗΗ. ΔΛΡΑΜΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Αίηεζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν εθπαηδεπηψλ 

2. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:  

α) Αλαιπηηθφ επηθαηξνπνηεκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

β) Σίηινπο ζπνπδψλ (απιά αληίγξαθα) 

γ) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (βεβαηψζεηο, ζπκβάζεηο) ζχκθσλα κε ην 

άξζξν Η αλσηέξσ (απιά αληίγξαθα) 

 

Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

Αίηηζη για ένηαξη ζηο Κηηπώο εκπαιδεςηών ηων Ξπάξεων:  

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΗΝΩΝΗΘΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΘΑΗ ΘΟΗΝΩΝΗΘΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ -  Α.Π. 7 & 

Α.Π. 8»  

θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθψο (ελαιιαθηηθά κε courier) ζηελ 

παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, Γξαθείν Helpdesk «ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ», Μεηξνπφιεσο 42, 3νο  φξνθνο, TΘ 10563, Αζήλα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 
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Γηα φζνπο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνζφληα εγγξαθήο δελ ζα είλαη 

δπλαηή ε έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν. 

Οη ππνςήθηνη/εο εθπαηδεπηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ Αίηηζη εγγραθής 

ζηο Μηηρώο εκπαιδεσηών, θαζψο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΔ: 

www.esee.gr > ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΗ – ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ >  Δ.Ξ. "Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ 

Κάθηζη" > Ξροζκλήζεις Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος > ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ - 

Ξρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για εκπαιδεσηές». 

 

 

ΗV. ΔΓΘΟΗΠΖ ΑΗΡΖΠΖΠ & ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ  

Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ππνςεθίνπ εθπαηδεπηή ζην Μεηξψν, καδί κε 

ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζα αξρεηνζεηνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε 

έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ζην Μεηξψν ζα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΔΔ, 

βάζεη εηζήγεζεο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ ηνπ Μεηξψνπ 

εθπαηδεπηψλ πξνο ην Πξνεδξείν ηεο ΔΔΔ.  

 

V. ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝ ΡΝ ΚΖΡΟΩΝ 

Ζ νξηζηηθή δηαγξαθή κέινπο ηνπ Μεηξψνπ ιακβάλεη ρψξα: α) ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ β) ιφγσ ηνπ φηη έπαπζε έζησ θαη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο 

ηνπ θαη γ) κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

 

VΗ. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ  

Σα κέιε ηνπ Μεηξψνπ ζα ζπκβάιινληαη κε ηελ ΔΔΔ σο εθπαηδεπηέο θαη ζα 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηνη.  

Γηαπίζησζε αλάγθεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: χκβαζε παξνρήο έξγνπ κε κέινο ηνπ 

Μεηξψνπ ζα θαηαξηίδεηαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη, απφ ηελ ΔΔΔ, ζρεηηθή αλάγθε παξνρήο 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαο ππφςε: 

 ηε ζπλάθεηα ησλ ζπνπδψλ θάζε εγγεγξακκέλνπ ζην Μεηξψν κε ηελ ζεκαηηθή 

ελφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί 

 ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θάζε εγγεγξακκέλνπ ζην Μεηξψν κε ηηο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ζεκηλάξηα 

 ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ εγγεγξακκέλνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

http://www.esee.gr/
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εηζεγείηαη αλά εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή αλά θχθιν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θάζε 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηνπο επηιερζέληεο απφ ην Μεηξψν εθπαηδεπηέο πξνο ην Πξνεδξείν ηεο 

ΔΔΔ ην νπνίν θαη απνθαζίδεη επί ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

VIΗ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξψν ζα αλαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ θξίλεηαη θάζε 

θνξά αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ Πξάμεσλ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΗΝΩΝΗΘΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ 

ΘΑΗ ΘΟΗΝΩΝΗΘΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ - Α.Π. 7 θαη 8». 

 

VIΗΗ. ΒΑΠΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΚΔ 

ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 

χκθσλα κε ηελ ΘΤΑ (αξηζκ. 644/13 - Φ.Δ.Θ. 171 Β/31-01-2013) ε σξηαία ακνηβή 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα εμήο 

φξηα: 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΔΟΓΝ 
ΩΟΗΑΗΑ ΑΚΝΗΒΖ 

Μη πηστιούτοι με εμπειρία μέτρι και 10 έηη Εκπαιδεσηικό 13€ 

Μη πηστιούτοι με εμπειρία μεγαλύηερη ηων 10 εηών Εκπαιδεσηικό 14€ 

Πηστιούτοι Τριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης Εκπαιδεσηικό 17€ 

Πηστιούτοι Τριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης,  

κάηοτοι μεηαπηστιακού διπλώμαηος 
Εκπαιδεσηικό 19€ 

Πηστιούτοι Τριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης, 

κάηοτοι διδακηορικού ηίηλοσ 
Εκπαιδεσηικό 22€ 

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιζηημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ Εκπαιδεσηικό 27€ 

ηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΔΔΔ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζα ξπζκηζηνχλ 

εηδηθφηεξα φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πιαίζην παξνρήο ηνπ έξγνπ, ηε δηαδηθαζία 

ρξέσζεο, ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο, παξάδνζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ παξαζρεζέληνο 

έξγνπ θαη ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ. 

Οη εθπαηδεπηέο πνπ ζα ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΔΔΔ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε νπνηνλδήπνηε ηφπν ηνπο δεηεζεί απφ απηή θαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ Πξάμεσλ.  
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Ζ ηειηθή ζπλνιηθή ακνηβή ζα θαζνξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάθεη ν θάζε 

εθπαηδεπηήο κε ηελ ΔΔΔ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Σν χςνο ησλ θαιππηφκελσλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο εθηφο 

Αζελψλ ζα θαζνξηζηνχλ κε ζρεηηθή εγθχθιην πνπ ζα εθδψζεη ε ΔΔΔ. 

Οη ακνηβέο, θαζψο θαη νη ηπρφλ δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ 

εθπαηδεπηψλ πνπ ζα ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΔΔΔ, ζα βαξχλνπλ ηηο Πξάμεηο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΘΟΗΝΩΝΗΘΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΘΑΗ ΘΟΗΝΩΝΗΘΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ - Α.Π. 7 θαη 8» ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε».  

Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο (ακνηβέο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, 

δηακνλήο θαη δηαηξνθήο) εμαξηψληαη απφ ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔΔ απφ ην 

Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ Μάζεζε». 

 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν 

ηεο ΔΔΔ (URL:www.esee.gr). 

  

Για πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινωνείηε με: 

 ηην κα Καπία Θοςθιώηη ζηο ηηλέθωνο 210 32 59 237 

 ηον κ. Θωνζηανηίνο Παμοςπέλη ζηο ηηλέθωνο 210 32 59 236 

και ώπερ 09.00 με 17.00. 

  

  

       Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΠΔΔ  
 

        
 
 

      ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΝΟΘΗΓΖΠ 

 

 


