
                                           

 
 

           
Θεσσαλονίκη, 28/09/2022 

                                                                                                                            Αριθμ. πρωτ.: 1586 

Θέμα: Πρόσκληση για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος στα πλαίσια του 
ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRnet  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως Επικεφαλής Εταίρος του 
Erasmus+ KA3 έργου με τίτλο: “Ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας” (Develop National Networks of Adult Education Providers 
in the field of Entrepreneurship/ ENTRnet), και κωδικό: 621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-
SOC-IN, στα πλαίσια της πρόσκλησης EACEA/34/2019:Social Inclusion and Common Values: 
the contribution in the field of education and training, και στη βάση της από 09/02/2022 
Απόφασης Δ.Σ. του φορέα, αναζητά Ανάδοχο για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού 
μαθήματος. 

Ο κύριος σκοπός του έργου ENTRnet είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης νέων Εθνικών 
Δικτύων Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία, με 
απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα, και την 
ενίσχυση της μεταξύ τους ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 
προκειμένου να παρέχουν σε όλους τους ενήλικες υψηλής ποιότητας επιχειρηματική 
εκπαίδευση και δεξιότητες.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο υπηρεσιών του αναδόχου αφορά την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού 
μαθήματος διάρκειας 5 διδακτικών ωρών σε εξειδικευμένα θέματα Συνεργατικής 
Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του ΠΕ3: “Promoting networking among adult education 
providers in Entrepreneurship” του έργου ENTRnet.. 

Περιγραφή Υπηρεσιών 
Ό/Η’ Ανάδοχ-ος/η θα παράγει υλικό για τη δημιουργία ενός ανοιχτού ασύγχρονου ψηφιακού 
μαθήματος (e-learning course), διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, με θέμα την Συνεταιριστική 
Επιχειρηματικότητα (Cooperative Entrepreneurship),  το οποίο απευθύνεται σε 
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
Η παραγωγή του e-learning course θα πραγματοποιηθεί με βάση τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Αντικείμενο του ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος  

Η εκπαιδευτική υποστήριξη των ενηλίκων (και ιδιαιτέρως των νεαρών ενηλίκων) που 

επιθυμούν  να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους σε θέματα Συνεργατικής 

Επιχειρηματικότητας, αλλά και των εκπαιδευτών ενηλίκων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις 

γνώσεις και ικανότητες τους σε συναφείς με το θέμα τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

- Κατανόηση της Συνεργατικής Επιχειρηματικότητας, ως εναλλακτικής μορφής 
επιχειρηματικότητας, και των βασικών αρχών που την διέπουν, αλλά και της 
σπουδαιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε αυτό το θέμα. 

- Προώθηση της Συνεργατικής Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Πνεύματος στους 
ενήλικες. 

- Ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων των ενηλίκων σε θέματα συνεργατικής 
επιχειρηματικότητας, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων 
(European Entrepreneurship Competence Framework - EntreComp). 

- Ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων  για κριτικό αυτο-στοχασμό επί της μαθησιακής 
τους προόδου σε θέματα συνεργατικής επιχειρηματικότητας. 
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- Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων/εκπαιδευτών  σε θέματα 
αυτοεκπαίδευσης και εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης στην συνεργατική 
επιχειρηματικότητα. 

Μεθοδολογία  

Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αλλά και η συνολική περιγραφή των 

μαθησιακών στόχων, δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων, πρέπει να στηρίζεται στην 

ταξινόμηση του Bloom (Bloom's  taxonomy) και στις τρεις διαστάσεις της: 

 Θυμάμαι 
 Κατανοώ 
 Εφαρμόζω 

Ο γενικός στόχος είναι να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε μια μαθησιακή διαδικασία 

που προάγει όχι μόνο τη θεωρητική γνώση αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, οι οποίες θα μεταφερθούν σε δραστηριότητες και συμπεριφορές. 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση μικρο-μάθησης, όπου η μαθησιακή διαδρομή θα 

αρθρώνεται σε ενότητες, το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες θεωρούνται ως μικρού 

μεγέθους μαθησιακά αντικείμενα, και ο εκπαιδευόμενος εκτίθεται σε μια ποικιλία 

εκπαιδευτικών πόρων, οι οποίοι είναι εύκολοι προς πρόσβαση και ολοκλήρωση. 

Δομή του μαθήματος 

Το μάθημα θα έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως  μάθησης και 

θα αρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται 

από τον εκπαιδευόμενο με διαδοχική σειρά: 

 Εισαγωγή/Καλωσόρισμα 
 Module A 
 Module B 
 Module Γ (κ.λ.π) 
 Συμπεράσματα / Τελικά Βήματα 

Αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς την δομή και του περιεχόμενο του ψηφιακού 
μαθήματος παρατίθενται στις Μεθοδολογικές Οδηγίες που αναπτύχθηκαν στην αγγλική 
γλώσσα στο πλαίσιο του έργου ENTRnet (Methodological Guidelines), και οι οποίες 
επισυνάπτονται στην σχετική πρόσκληση. 

Επιμέρους/Τελικά Παραδοτέα & Ημερομηνία Υποβολής  
1. Σχέδιο του Μαθήματος (Μαθησιακοί Στόχοι, Ενότητες, & Αποτελέσματα, Εκπαιδευτικά 

Μέσα, 20/10/2022 
2. Τελική έκδοση του Μαθήματος στα Αγγλικά, 30/11/2022 
3. Τελική έκδοση του Μαθήματος στα Ελληνικά και Αγγλικά, μετά την πιλοτική του 

δοκιμή, 15/01/2023. 
Όλα τα ανωτέρω παραδοτέα, θα πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή στην Αγγλική και 

Ελληνική Γλώσσα. Επίσης όλες οι επικοινωνίες (γραπτές και προφορικές) με τους εταίρους 

θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική Γλώσσα. 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα έξοδα υλοποίησης 
του έργου, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων ταξιδίων στην Αθήνα για συμμετοχή σε  
συναντήσεις εργασίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή με το εταιρικό σχήμα. 
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Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή του τελικού παραδοτέου του έργου στα Αγγλικά και Ελληνικά. 

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν φυσικά  και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι: 
- έχουν εμπειρία στην παραγωγή ασύγχρονων e-learning courses, 
- γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική γλώσσα, 
- γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση σε θέματα 

συνεργατικής επιχειρηματικότητας.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε 
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
στην διεύθυνση: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, με την ένδειξη στον 
φάκελο «Πρόσκληση για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος στα πλαίσια 
του ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRnet »  έως την Πέμπτη 08/10/2022 και ώρα 14:00, τα 
ακόλουθα: 
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή προφίλ του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο να 

τεκμηριώνονται κατ’ελάχιστον τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα, 
- Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία να βεβαιώνεται το αληθές των αναγραφόμενων στο 

Βιογραφικό Σημείωμα, 
- Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: ………………… 

Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)    ΦΠΑ (€) Συνολική αξία με ΦΠΑ €) 

Παραγωγή ανοιχτού 
διαδικτυακού 
μαθήματος στα 
πλαίσια  του Έργου 
ENTRNET 

   

Σύνολο    

Ημερομηνία:                                                                                       Υπογραφή:  

 

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου.  

Ο/Η υποψήφι-ος/α που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα 
οριστεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην κοινοποίηση σε αυτόν της ανάθεσης, να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά σε ισχύ: 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
o Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

νομική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου για εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
o Φορολογική Ενημερότητα 
o Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανακοίνωση της ανάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στην διεύθυνση από την οποία ο υποψήφιος απέστειλε την οικονομική προσφορά.  
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της  σύμβασης μέχρι 
τις 15/01/2023. Παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των 
δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του 
έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 15.00, στο τηλέφωνο 2310545967 (Βασίλης Σιωμάδης) ή στο 
email: siomadis@imegsevee.gr. 

Τέλος, για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://entrnet.eu/ 
 
 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 
 

Παναγιώτης Ράπτης 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
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