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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

(SKILLS FORESIGHT) 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για 

τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891), η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης» 

2014 – 2020, έχει αναλάβει την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ». Βασικό τμήμα του υποέργου 1 αποτελεί η επισκόπηση και διαμόρφωση 

κατάλληλης/ων μεθοδολογίας/ών διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων και αποσκοπεί 

στο να αναπτυχθούν σύγχρονα εργαλεία που θα εισάγουν νέα στοιχεία και 

κατηγορίες διερεύνησης των πολιτικών δεξιοτήτων. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου υποέργου, αναζητά επιστημονικό συνεργάτη  για τη 

ανάπτυξη μεθοδολογιών υλοποίησης μελετητικών δράσεων για την πρόγνωση 

δεξιοτήτων ή προοπτική διερεύνησης δεξιοτήτων (skills foresight). Ειδικότερα, ο 

επιστημονικός συνεργάτης θα συγγράψει το παραδοτέο με τίτλο: «Οδηγός 

εφαρμογής, έντυπα και μεθοδολογία ποιοτικών μελετών διερεύνησης 

δεξιοτήτων (Εργαλείο 1)». 

 

Ι. Πλαίσιο και στόχοι της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων 

για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης 

αναγκών στης αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891) 

Η πράξη «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 

5031891) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης» 2014 – 2020, αποτελεί κοινή δράση των 

θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, μέσω των 

Ινστιτούτων τους, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω 

εξειδίκευση, ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο 

Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.  
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Μέσω της συγκεκριμένης πράξης επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και 

κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και 

συμπληρωματικό, ως προς τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη 

πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων (όπως, για μεμονωμένα 

επαγγέλματα, για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. 

ψηφιακός μετασχηματισμός)  ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή), για το πεδίο των 

κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.  

Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων προκειμένου, στη 

συνέχεια, να εκπονηθούν μελέτες αναφορικά με την ποιοτική διερεύνηση 

δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς,  μελέτες αποτύπωσης «μείγματος 

δεξιοτήτων» σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (αρχική αποτύπωση και 

επικαιροποίηση) και μελέτες αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων. 

Επίσης, θα διενεργηθούν πανελλαδικές ποσοτικές / γενικές έρευνες εργοδοτών και 

εργαζομένων με έμφαση στις εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες. 

Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων οι οποίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση κειμένων πολιτικής 

και προτάσεων. Τέλος, η πράξη αναμένεται να συμβάλει στη θεσμική ενδυνάμωση 

των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων πολιτικών και 

παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.  

Για τoν συντονισμό και την παρακολούθηση της πράξης έχει συσταθεί Ομάδα 

Διοίκησης & Παρακολούθησης της, η οποία αναλαμβάνει πέρα από τη διοίκηση της 

πράξης, τη διευκόλυνση εργασιών, που αφορούν την εκπόνηση μεθοδολογιών, 

εργαλείων, οδηγών εφαρμογής και συστημάτων ανάλυσης που θα αξιοποιούνται 

από το σύνολο των εταίρων της πράξης για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων 

(ερευνών και μελετών, εργαστηρίου κοινωνικού διαλόγου, κλπ).  

 

ΙΙ. Αντικείμενο απασχόλησης 

Σύμφωνα με τον ορισμό του CEDEFOP 

[https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/content/skills-foresight] η ποιοτική 

πρόγνωση δεξιοτήτων ή προοπτική διερεύνησης (skills foresight) επικεντρώνεται 

στις μελλοντικές εξελίξεις βραχυπρόθεσμα (π.χ. ένα έτος), μεσοπρόθεσμα (πέντε ή 

δέκα χρόνια) ή και μακροπρόθεσμα (αναφέρεται μερικές φορές ως οριζόντια 

σάρωση). Η προοπτική διερεύνηση βασίζεται σε στοιχεία που προέρχονται από 

ευρύ φάσμα πηγών, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν συμμετοχικές προσεγγίσεις 

που συντίθενται με διάφορους τρόπους. Οι σχετικές μέθοδοι μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν γραπτές εργασίες εμπειρογνωμόνων, συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης, ανάπτυξη σεναρίων, εφαρμογή της μεθόδου των Δελφών κ.λπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο του επιστημονικού συνεργάτη είναι η συγγραφή 

ενός παραδοτέου που θα σχετίζεται με την εκπόνηση οδηγού εφαρμογής, εντύπων 

και μεθοδολογιών ποιοτικών μελετών πρόγνωσης δεξιοτήτων ή προοπτικής 

διερεύνησης (skills foresight). Ειδικότερα, ο επιστημονικός συνεργάτης καλείται σε 

συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου και την 

Ομάδα Διοίκησης & Παρακολούθησης της πράξης, να υλοποιήσει στις ακόλουθες 

εργασίες: 

1. Επισκόπηση μεθόδων, εργαλείων και καλών πρακτικών αναφορικά με την 

ποιοτική διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων (skills foresight) – Αποσαφήνιση 

όρων / ορολογία. 

2. Προσδιορισμός  και διαμόρφωση των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων 

– Αιτιολόγηση της επιλογής τους – Αναφορά σε προκλήσεις (προβλήματα, 

δυσκολίες, κινδύνους). Ειδικότερα, η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει τη 



 

 
 

διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προοπτικής διερεύνησης 

δεξιοτήτων το οποίο θα αποτελείται από :  

α) προτεινόμενες μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία (συμπεριλαμβάνονται 

έντυπα, ερωτηματολόγια, οδηγοί συνεντεύξεων) για τη διερεύνηση 

δεξιοτήτων, 

β) εγχειρίδιο διαδικασιών εφαρμογής και οδικός χάρτης (road map) με 

βήματα, χρονοδιάγραμμα και πρόβλεψη εξειδικεύσεων όπου αυτές 

απαιτούνται  

3. Παρακολούθηση των αρχικών εφαρμογών από τους εταίρους της πράξης οι 

οποίοι και θα προβούν στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου  συστήματος 

προοπτικής διερεύνησης δεξιοτήτων - Επικαιροποίηση και τελική 

διαμόρφωση.  

Η επισκόπηση και ανάπτυξη της ποιοτικής μεθόδου πρόγνωσης δεξιοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και εργαλείων της) οφείλει να λάβει υπόψη 

της μεταξύ άλλων την πρακτική που εφάρμοσαν οι φορείς των κοινωνικών 

εταίρων κατά την προηγούμενη αντίστοιχη κοινή δράση τους το 2015, τις 

συστάσεις και υποδείξεις του CEDEFOP, αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και εργαλεία 

όπως για παράδειγμα το Skills technology foresight guide των ILO & SKOLKOVO 

Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών 

καλείται να αναπτύξει τα εξής παραδοτέα: 

 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος 

παράδοσης 

1ο 
Συγγραφή 

παραδοτέου 

«Οδηγός εφαρμογής, έντυπα 

και μεθοδολογία ποιοτικών 

μελετών διερεύνησης 

δεξιοτήτων (Εργαλείο 1)» ο 

οποίος και θα περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα του συνόλου των 

εργασιών που περιγράφηκαν 

ανωτέρω 

Τρεις (3) μήνες 

από την υπογραφή 

της σύμβασης 

2ο 
Συγγραφή 

παραδοτέου 

«Επικαιροποίηση Οδηγού 

εφαρμογής, έντυπα και 

μεθοδολογία ποιοτικών μελετών 

διερεύνησης δεξιοτήτων 

(Εργαλείο 1)» 

Εννέα (9) μήνες 

από την υπογραφή 

της σύμβασης 

 

 

ΙΙΙ. Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  

Απαραίτητα προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα): 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από 

ίδρυμα του εξωτερικού. 

 Αποδεδειγμένη 12μήνη ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική ποιοτική 

έρευνα (12 μήνες κατ’ ελάχιστον συμμετοχή σε ερευνητικό/ά 

πρόγραμμα/τα ως ερευνητής/τρια)    

 Μία (1) επιστημονική δημοσίευση (π.χ.  άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 

άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / 

βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), κείμενα πολιτική (policy papers), 



 

 
 

ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων) σε συναφές με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης θέμα. 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 

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. 

 

Βαθμολογούνται: 

 Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή /και 

διδακτορικός τίτλος σπουδών) σε αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης (ενδεικτικά: μελέτη / έρευνα σε θέματα 

δεξιοτήτων ή/και συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων ή/και πρόγνωσης 

δεξιοτήτων ή προοπτικής διερεύνησης (skills foresight), κ.ο.κ.). 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 

αντικείμενο της πρόσκλησης 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική ποιοτική έρευνα 

μεγαλύτερη των 12 μηνών μέσω συμμετοχής σε ερευνητικό/ά 

πρόγραμμα/τα ως ερευνητής/τρια.    

 Περισσότερες από μία (1) επιστημονικές δημοσιεύσεις (π.χ.  άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / 

πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), 

κείμενα πολιτική (policy papers), ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή συγγραφής σε αυτή από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο) συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Π
Ρ

Ο
Σ
Ο

Ν
Τ
Α

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

(μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών ή /και 

διδακτορικός τίτλος 

σπουδών)  

Τίτλος σπουδών άμεσα 

σχετιζόμενος με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης 

θεωρείται εκείνος που 

περιλαμβάνει μελέτη / 

έρευνα σε θέματα 

δεξιοτήτων ή/και 

συστημάτων διακυβέρνησης 

δεξιοτήτων ή/και πρόγνωσης 

δεξιοτήτων ή προοπτικής 

διερεύνησης (skills 

foresight, κ.ο.κ.) 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών σε αντικείμενο άμεσα 

σχετιζόμενο με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

25 

(*) Διδακτορικός τίτλος 

σπουδών σε αντικείμενο άμεσα 

σχετιζόμενο με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

30 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών  

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε 

συναφές γνωστικό αντικείμενο  

20 

(*) Στην περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 

διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης, οι βαθμοί δεν αθροίζονται αλλά λαμβάνεται 

 



 

 
 

υπόψη ο τίτλος σπουδών με την υψηλότερη βαθμολογία. 

Ε
Ρ

Ε
Υ

Ν
Η

Τ
Ι
Κ

Η
 

Ε
Μ

Π
Ε
Ι
Ρ

Ι
Α

 

Αποδεδειγμένη 

ερευνητική εμπειρία στην 
ποιοτική έρευνα 
από 13 μήνες έως 24 μήνες 

Συμμετοχής σε ερευνητικό/ά 

πρόγραμμα/τα ως ερευνητής/τρια 

συναφή με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

20 

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική εμπειρία στην 
ποιοτική έρευνα 
από 24 μήνες και άνω 

30 

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
Ι
Ε
Υ

Σ
Ε
Ι
Σ

 

Δημοσιεύσεις 

Από δύο (2) έως τέσσερις 
(4) δημοσιεύσεις σε 
συναφές με το αντικείμενο 
της πρόσκλησης 

Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις 

υπολογίζονται: άρθρα  σε επιστημονικά 

περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε 

συλλογικούς τόμους / δημοσιευμένα 

πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / βιβλία, 

κείμενα εργασίας (working paper), 

κείμενα πολιτικής (policy papers), 

έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή 

συγγραφής σε αυτήν από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο)  

10 

Δημοσιεύσεις 

Περισσότερες από πέντε (5) 
δημοσιεύσεις σε συναφές με 

το αντικείμενο της 
πρόσκλησης 

15 

 Υποσύνολο Α’ 75 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω skype) 

25 

Υποσύνολο Β’  25 

Σύνολο (Υποσύνολο Α’ + Β’) 100 

 

ΙV. Ενημέρωση υποψηφίων - Ενστάσεις 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για τα 

προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 

διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, 

εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για 

τα οριστικά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που 

έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

 

V. Τήρηση γενικών αρχών 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 

συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου 

προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

VI. Εμπιστευτικότητα 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται 

εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρουμένων απαρεγκλίτως 

των όρων και προϋποθέσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). 



 

 
 

Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους 

συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου.  

 

VII. Στοιχεία απασχόλησης - διάρκεια έργου 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 

έργου, διάρκειας δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράταση 

της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο 

συμβαλλόμενων μερών. 

Ο τόπος της εργασίας ορίζεται η έδρα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46 Αθήνα.  

 

VIII. Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΠΟΣΟ 

1 

«Οδηγός εφαρμογής, έντυπα και 

μεθοδολογία ποιοτικών μελετών 

διερεύνησης δεξιοτήτων 

(Εργαλείο 1)»  

Τρεις (3) μήνες από 

την υπογραφή της 

σύμβασης  

70% της 

συνολικής 

αμοιβής 

2 

«Επικαιροποίηση Οδηγού 

εφαρμογής, έντυπα και 

μεθοδολογία ποιοτικών μελετών 

διερεύνησης δεξιοτήτων 

(Εργαλείο 1)» 

Με την λήξη της 

σύμβασης, ήτοι δέκα 

(10) μήνες μετά την 

υπογραφή της 

30% της 

συνολικής  

αμοιβής 

 

IX. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα 

αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα και τα παρακάτω απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

 Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου (εάν υφίσταται) σπουδών της 

ημεδαπής. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

 Αποδεικτικά για δημοσιεύσεις  

Στην περίπτωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων (π.χ.  άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά συνεδρίων, 

μελέτες / βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), κείμενα πολιτική (policy 

papers), ή εκθέσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων) συναφών με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης, προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια η δημοσίευση όπου 

αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου όπως και το περιεχόμενο της 

δημοσίευσης. 

 



 

 
 

 Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας  

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του 

π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 

τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)». 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η  να 

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε 

κλειστό φάκελο (με την ένδειξη «5031891/ΥΕ1/FORESIGHT»), από τους 

υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα έως την 

21 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00  

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δίνονται στα τηλέφωνα 210 8846852 (εσωτ. 321) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

Γιώργος Καββαθάς 

Πρόεδρος Δ.Σ. 


