
 

 

 

 

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) 

Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού 
υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ» 

 
Ημερομηνία: 04/10/2016 

Αρ. Πρωτ. 981/04-10-2016 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, 

για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών 

κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων 

των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των 

ωφελουμένων – ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ», της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

ανέργων σε κλάδους αιχμής με πιστοποίηση» (κωδικός ΟΠΣ 5002002). 

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης 

με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ 

(ΜIS) 5002002, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

Η Πράξη αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 29 - 64 ετών σε 44 

θεματικά αντικείμενα, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εξασφάλιση 6μηνης 

εγγυημένης απασχόλησης μετά το τέλος της κατάρτισης. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 

130 ώρες, το 20% της οποίας αφορά την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 9 με τίτλο 

«Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού 

υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων 

αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ», το οποίο 

αφορά: 

- στη διατύπωση των προδιαγραφών του εκπαιδευτικού έργου και ειδικότερα στη 

διατύπωση των βασικών εκπαιδευτικών – μαθησιακών στόχων, την καταγραφή 

των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη / σύνταξη του 

αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, τις προδιαγραφές για την «θεωρητική» 

κατάρτιση, τις προδιαγραφές της «πρακτικής» άσκησης, τις βασικές οδηγίες 

σχετικά με της προτεινόμενες διδακτικές μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας 

ενηλίκων, 

- στην ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου δηλ. σημειώσεις 

διδασκαλίας (σε μορφή διαφανειών παρουσίασης) με σημειώσεις ακροατηρίου 



 

(σελίδες σημειώσεων κάτω από κάθε διαφάνεια που θα περιλαμβάνουν 

συμβουλές/προτάσεις διδασκαλίας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη - 

βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές π.χ. ιστοσελίδες),  

- στη συγγραφή σε ηλεκτρονική μορφή καταλόγου 200 ερωτήσεων και 

απαντήσεων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ανά αντικείμενο κατάρτισης για την 

αποτίμηση / πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Οι ειδικότητες για τις οποίες το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. αναλαμβάνει να αναπτύξει 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και κατάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων 

αποτίμησης / πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι οι εξής: 

1. Πωλητής Λιανικής 

2. Εξωτερικός Πωλητής 

3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου 

4. Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) 

5. Στέλεχος εταιρίας διαμεταφορών / διανομέας 

6. Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

7. Στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων 

8. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης 

9. Τεχνικός ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

10. Τεχνικός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων κρέατος και πουλερικών 

11. Τεχνίτης θερμοκηπιακών καλλιεργειών 

12. Τεχνίτης πτηνοτροφίας. 

Το ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ, στη βάση αυτή καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς 

συνεργάτες να υποβάλλουν προτάσεις συνεργασίας για να αναλάβουν την 

επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη των συγγραφέων των ανωτέρω δώδεκα 

(12) αντικειμένων κατάρτισης.  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασίας του επιστημονικού συνεργάτη θα είναι το εξής:  

1. Η ενημέρωση των συγγραφέων για τις προδιαγραφές του συνόλου του 

εκπαιδευτικού υλικού και τα πρότυπα συγγραφής του.  

2. Η εποπτεία-συντονισμός και υποστήριξη του έργου των συγγραφέων του συνόλου 

του εκπαιδευτικού υλικού.  

3. Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με το σύνολο των στελεχών της πράξης με 

σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού. 

4. Η παραλαβή-έλεγχος και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού.   

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει:  

- Προδιαγραφές υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευτικοί στόχοι, μαθησιακά 

αποτελέσματα, αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, προδιαγραφές απαραίτητου 

εξοπλισμού, προφίλ εκπαιδευτών, κλπ) και ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό 

υλικό (διαφάνειες παρουσίασης συμπεριλαμβανομένων σελίδων σημειώσεων κάτω 

από κάθε διαφάνεια που θα περιλαμβάνουν συμβουλές – προτάσεις διδασκαλίας 

καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη - βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες 

πηγές π.χ. ιστοσελίδες) βάσει των παραπάνω προδιαγραφών υλοποίησης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για κάθε ώρα διδασκαλίας του ωρολογίου 

προγράμματος θα αντιστοιχούν περίπου 3-5 διαφάνειες παρουσίασης. 



 

- Σύνταξη καταλόγου ερωτήσεων και απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων ανά αντικείμενο κατάρτισης (αντίστοιχων του 

περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού). Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 200 ερωτήσεις – απαντήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, 60 μικρής, 80 μεσαίας 

και 60 αυξημένης δυσκολίας, ανά αντικείμενο κατάρτισης 

 Οι ερωτήσεις θα είναι της μορφής των απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, 

συμπλήρωσης κενών, ναι-όχι κτλ.  

 Η κατανομή των ερωτήσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην βαρύτητα της κάθε 

θεματικής ενότητας στο σύνολο εκάστου προγράμματος. 

Το σύνολο των εργασιών θα ακολουθήσει το πρότυπο των προδιαγραφών που θα 

δοθεί από το ΙΝ.ΕΜ.Υ. στους επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς. 

Συγκεκριμένα, θα δοθούν προς τους συγγραφείς Πρότυπες Φόρμες Συμπλήρωσης 

(templates), ώστε οι συγγραφείς που θα αναπτύξουν τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα να 

μπορούν έγκαιρα, αξιόπιστα και πληρώντας κοινές προδιαγραφές να υλοποιήσουν το 

έργο τους. 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Τα παραδοτέα, οι χρόνοι παράδοσης αυτών και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για τις 

ανωτέρω εργασίες είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Έκθεση πεπραγμένων για κάθε 

αντικείμενο κατάρτισης και 

Τελική Αναφορά Υλοποίησης 

2 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

6.000€ 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΑΤΕΙ. 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του υποέργου, που να αποδεικνύεται από 

τη συμμετοχή του υποψηφίου σε τουλάχιστον δύο (2) έργα, με καθήκοντα που 

να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την εποπτεία-συντονισμό και την υποστήριξη 

της ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού στα ανωτέρω αντικείμενα 

κατάρτισης (επιθυμητό κατά προτεραιότητα) ή σε αντικείμενα άμεσης συνάφειας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, 

αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (ερευνητικό/συγγραφικό έργο/συμμετοχή σε 

συνέδρια/ Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), θα ληφθούν υπόψη και θα 

συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης υποχρεωτικών προσόντων (on/off 

βαθμολόγηση) 



 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

 

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη ενδιαφερομένων: 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση 

Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΒΑΘΜΟ

-ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Επίπεδο Τυπικής 

Εκπαίδευσης 

30 0-100 PhD: 100 

MSc: 90 

ΑΕΙ: 80 

ΑΤΕΙ: 70 

2 Αξιολόγηση 

συνολικής 

εμπειρίας σε 

σχέση με τις 

απαιτήσεις του 

αντικειμένου 

εργασίας 

70 0-100 0–60: στοιχειώδης 

60–80: ικανοποιητική 

80–90: αρκετά ικανοποιητική 

90–100: εξαιρετική 

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έγγραφα 

απόδειξης προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (www.inemy.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, 

σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν 

(1) επιστημονικό συνεργάτη 

Υποέργο 9 της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους 

αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 14:00 

στην παρακάτω διεύθυνση : 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, Ισόγειο 

(Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.  

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των επικρατέστερων 

ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα ως άνω ορισθέντα απαραίτητα προσόντα. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 

Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΙΝ.ΕΜ.Υ. 

http://www.inemy.gr/
mailto:epavlou@esee.gr


 

                                           

 

 

 

Βασίλειος Κορκίδης 


