
 

 
 

 

1 

 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Τηλ-Φαξ: 2310 410121 

E-mail: info@gnossi-ngo.org 

 

 

Θεσσαλονίκη, 13/06/2014 

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την 

παροχή εκπαιδευτικού έργου 

 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής  της δράσης 7: «Τοπικά Σχεδία για 

την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του 

Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. την υπ’ αριθμ. 7798/22-08-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για 

την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», όπως ισχύει.  

6. Την υπ’ αριθμ. 19/1-11-2013 Απόφαση Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης «Συν-

ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από την 

Α.Σ.  «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», όπως ισχύει. 

7. την υπ’αριθμ. Α02/06/14-12/6/2014 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την πρόθεση 

σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης 23 με τίτλο 
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Επιμόρφωση ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στην 

αγροτική επιχειρηματικότητα της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση 

της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόθεση σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή 

εκπαιδευτικού έργου, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία, που εδρεύει στην Καλαμαριά, οδός Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 

55131, µε αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Συν-ενεργείν τοπικά 

για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας».  

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» με Συντονιστή Εταίρο την 

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς, υλοποιεί την Πράξη «Συν-ενεργείν τοπικά για την 

καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς»,  Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για 

την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της 

κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013. 

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. 

 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ως εταίρος της Α.Σ. «Συν-ενεργείν 

για την Απασχόληση» επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με 

εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Δράσης 23 με τίτλο Επιμόρφωση ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών 

προσόντων στην αγροτική επιχειρηματικότητα της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την 

καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» συνολικής διάρκειας 45 

ωρών. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 

2014. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

συναφούς αντικειμένου με τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου, όπως αποτυπώνονται στο 

παράρτημα της παρούσας. Η εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα συνεκτιμηθεί. 
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Η αμοιβή του «Εισηγητή», ορίζεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€) 

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των σαράντα 

ευρώ (40,00 €) για κάθε ώρα διδασκαλίας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και Υπεύθυνη δήλωση 

της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα 

στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή στα γραφεία της εταιρείας 

Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή 

& Δημητρίου 20, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη υπόψη του κ. Αβραάμ Πηλείδη (τηλ. 

επικοινωνίας: 2310 410121).  

 

Τα Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων κατατίθενται είτε σε σφραγισμένο Φάκελο σε 

έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, επίπεδο 

σπουδών, εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από την εταιρεία Γνώση Αναπτυξιακή Αστική 

Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

 

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

Αίτηση εκπαιδευτή ενηλίκων για σεμινάριο επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Συν-

ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς». 

 

Η προθεσμία  υποβολής των φακέλων είναι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως 

τις 30/06/2014 και ώρα 16:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, 

αυτές πρέπει να παραληφθούν από τη Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

το αργότερο στις 30/06/2014 και ώρα 16:00. 

 

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις ώρες 

10:00 – 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλέφωνο 2310 410121 

και στο e-mail: info@gnossi-ngo.org. 

 

Για την επιλογή των συνεργατών που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν 

τα ακόλουθα: 

1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου 

2. Εμπειρία στη εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Γνώση 

Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 



 

 
 

 

4 

 

- Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα. 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τον πίνακα κριτηρίων 

που ακολουθεί. 

α/α 
Κριτήριο 

Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Βαθμολογία 
Κριτηρίου 

Τεκμηρίωση βαθμολογίας 

1 
Επίπεδο τυπικής 

εκπαίδευσης 
40,00% 0-100 

Διδακτορικό Δίπλωμα: 100 βαθμοί 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: 80 βαθμοί 

Πτυχίο ΑΕΙ: 60 βαθμοί 
Πτυχίο ΤΕΙ: 50 βαθμοί 

2 
Εμπειρία στην 

εκπαίδευση 
ενηλίκων 

40,00% 0-100 
0-5 έτη: 50 βαθμοί 

5 -10 έτη: 75 βαθμοί 
10 έτη και άνω: 100 βαθμοί 

 3  
Συνάφεια εμπειρίας 

με το αντικείμενο 
των σεμιναρίων 

20,00% 0-100 

Στοιχειώδης συνάφεια: 0-50 βαθμοί 
Ικανοποιητική συνάφεια: 50–80 

βαθμοί 
Εξαιρετική συνάφεια: 80 – 100 

βαθμοί 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων θα κυμαίνεται από 0-100 βαθμούς. 

 

Η ανακοίνωση για την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου είναι 

δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ 

(http://www.gnossi-ngo.org) από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως τις 30/06/2014. 

 

Για τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Διαχειρίστρια 

ΖΩΗ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

1 Εισαγωγή - Ο αγροτικός τομέας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία - 
Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο – Κ.Α.Π. και νέες πολιτικές της 
Ε.Ε. – Προοπτικές της Ελληνικής γεωργίας. 

09/07/14 6 

2 Οργάνωση και διοίκηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συντελεστές παραγωγής 
– Management και λειτουργίες παραγωγής - Διαρθρωτικά προβλήματα της 
ελληνικής γεωργίας 

10/07/14 6 

3 Αρχές αποθήκευσης - Συντήρηση αγροτικών προϊόντων -  Περιβαλλοντική 
προστασία στον αγροτικό τομέα – Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων – 
Βιολογική γεωργία. 

11/07/14 6 

4 Συσκευασία και τυποποίηση προϊόντων – Ταυτοποίηση – ΠΟΠ & ΠΓΕ - Ποιοτικά 
χαρακτηριστικά – Σήμανση ποιότητας - Αγροτικό Μάρκετινγκ – Δικτύωση – 
Προώθηση προϊόντων στις αγορές. 

14/07/14 6 

5 Αρχές κοστολόγησης – Κόστος παραγωγής - Ανάλυση τιμών αγροτικών 
προϊόντων – Συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών. 

15/07/14 6 

6 Στοιχεία γεωργικής λογιστικής (Περιουσία και καταγραφή της, Απογραφή, 
Λογαριασμοί, Ισολογισμός, Λογιστικές μέθοδοι). Φορολογικό καθεστώς. 

16/07/14 6 

7 Χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων – Αρχές αξιολόγησης επενδύσεων – 
Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. 

17/07/14 6 

8 Επισκόπηση και συμπεράσματα – Αξιολόγηση προγράμματος 18/07/14 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  45 


