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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ ΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΡΙΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031891 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 2014 – 2020 

 

 

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». Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση κοινών δράσεων των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και 

ΓΣΕΕ αναφορικά με τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων σε κλαδικό και 

επαγγελματικό επίπεδο. Στο επίπεδο της διάγνωσης δεξιοτήτων μεμονωμένων 

επαγγελμάτων έχει προηγηθεί η διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας 

διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων βάσει της οποίας θα διενεργηθούν οι σχετικές 

έρευνες. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου υποέργου, αναζητά 

τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες/ιδες για την εκπόνηση τριών (3) μελετών 

διάγνωσης δεξιοτήτων (αποτύπωση του μείγματος δεξιοτήτων ανά 

επάγγελμα) σε τρία (3) επαγγέλματα. Οι μελέτες θα εκπονηθούν βάσει 

προδιαγραφών, οδηγιών και μεθοδολογιών που έχουν εκπονηθεί από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Ι. Η πράξη «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.  

 



 

 
 

 

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.  

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο απασχόλησης του κάθε επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας είναι η 

εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης του μείγματος δεξιοτήτων, η οποία θα εκπονηθεί 

σε δύο στάδια: Στο 1Ο στάδιο περιλαμβάνεται η αρχική αποτύπωση του μείγματος 

δεξιοτήτων για κάθε επάγγελμα. Σε 2ο στάδιο και μετά την παρέλευση 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση της 

αρχικής αποτύπωσης. Βάση για την υλοποίηση των συγκεκριμένων μελετών 

αποτελεί η μεθοδολογία ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης 

«μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα (Εργαλείο 2). 

Συγκεκριμένα, στόχος του Πακέτου εργασίας (ΠΕ4) είναι η εκπόνηση τριών 

μελετών αποτύπωσης αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων, μία για κάθε ένα από τα 

ακόλουθα επαγγέλματα: 

 Μελισσουργός/ Μελισσοκόμος 

 Web designer 

 Φυσιοθεραπευτής 

Ειδικότερα, ο κάθε επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα καλείται σε συνεργασία με το 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου, να υλοποιήσει τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 Αναφορικά με την αρχική αποτύπωση μείγματος δεξιοτήτων (1ο 

στάδιο) 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία δευτερογενών 

δεδομένων (desk research) αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του 

επαγγέλματος. Μελέτη διαθέσιμων κειμένων σχετικά με την ανάλυση 

παραγόντων εξέλιξης του υπό εξέταση επαγγέλματος, του επαγγελματικού 

περιγράμματος, των διαθέσιμων περιγραφών δεξιοτήτων από ESCO και ΕΙΕΑΔ, 

των διαθέσιμων κειμένων αποτύπωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων, άλλων 

μελετών και βάσεων δεδομένων. Μεμονωμένες συνεντεύξεις-συζητήσεις με 

βασικούς πληροφορητές για διευκρινήσεις και συμπληρώσεις. Υλοποίηση 

ομάδων εστίασης (focus groups). Όλες οι προαναφερόμενες μελετητικές – 

ερευνητικές δράσεις αρθρώνονται γύρω από τις μεθοδολογικές οδηγίες και 

υλοποιούνται με την χρήση των ερευνητικών μέσων και  εργαλείων διάγνωσης 

δεξιοτήτων που θα δοθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 Αναφορικά με την επικαιροποίηση  της λίστας των αναγκαίων 

γνώσεων και δεξιοτήτων (2ο στάδιο) 

Έλεγχος μετά από 7-9 μήνες και επικύρωση των περιεχομένων του 

συμπληρωμένου   εργαλείου διάγνωσης δεξιοτήτων,  συμμετοχή σε εργαστήριο 

διαλόγου (focus group) με επιδίωξη να επισημανθούν τα σημεία που αφορούν 

στην εξέλιξη των δεξιοτήτων. Μελέτη του συμπληρωμένου εργαλείου 

διάγνωσης δεξιοτήτων και συγγραφή αναφοράς ανάλυσης δεξιοτήτων στο υπό 

εξέταση επάγγελμα.   



 

 
 

Διευκρινίζεται ότι ο/η κάθε υποψήφιος/α επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα - 

συγγραφέας δύναται να αιτηθεί για την συγγραφή μελέτης για μόνο ένα από τα 

τρία επαγγέλματα και είναι υποχρεωμένος/η να συμμετάσχει σε σχετικό 

ενημερωτικό - εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

 

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Κάθε επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο του παραπάνω αντικειμένου 

απασχόλησης καλείται να αναπτύξει τις εξής εργασίες και παραδοτέα, για το 

επάγγελμα  για το οποίο έχει επιλεγεί. 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π4.1 

Έρευνα και 

συγγραφή 

παραδοτέου  

 Μελέτη αρχικής αποτύπωσης του μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 2)  για το 

επάγγελμα του Μελισσουργού 

Τρεισήμισι  (3,5) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης  

Επικαιροποίηση της μελέτης αποτύπωσης 

του μείγματος δεξιοτήτων  

Οκτώμισι  (8,5) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Π4.2 

Έρευνα και 

συγγραφή 

παραδοτέου 

Μελέτη αρχικής αποτύπωσης του μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 2)  για το 

επάγγελμα του Web Designer 

Τρεισήμισι (3,5)  

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 Επικαιροποίηση της μελέτης αποτύπωσης 

του μείγματος δεξιοτήτων 

Οκτώμισι  (8,5) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Π4.3 

Έρευνα και 

συγγραφή 

παραδοτέου 

Μελέτη αρχικής αποτύπωσης του μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 2) για το 

επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή 

Τρεισήμισι (3.5)  

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Επικαιροποίηση της μελέτης αποτύπωσης 

του μείγματος δεξιοτήτων 

Οκτώμισι  (8,5) 

μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ο/η κάθε υποψήφιος/α επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα - συγγραφέας δύναται να 

αιτηθεί για την συγγραφή μελέτης για μόνο ένα από τα τρία επαγγέλματα. 

 

Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

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



 

 
 

 Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου, 

αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης της  

ερευνητικής ή /και εκπαιδευτικής εμπειρίας), δώδεκα (12) τουλάχιστον  

μηνών, συναφή με το αντικείμενο του επαγγέλματος για το οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση 

 Τουλάχιστον μία (1) επιστημονική δημοσίευση (π.χ.  άρθρο σε 

επιστημονικό περιοδικό, άρθρο ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / 

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

κείμενα πολιτικής (policy papers), ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων), 

συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης 
 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 

 Μεταπτυχιακές σπουδές, ήτοι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή 

διδακτορικός τίτλος, ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από 

ίδρυμα του εξωτερικού, σε αντικείμενο συναφές ή  άμεσα σχετιζόμενο με το 

επάγγελμα του οποίου την μελέτη ενδιαφέρονται να αναλάβουν 

(βαθμολογείται μόνο το ανώτερο προσόν) 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης της  

ερευνητικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας),  άνω των δώδεκα (12) μηνών, 

συναφή με το αντικείμενο του επαγγέλματος για το οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση 

 Δύο (2) και άνω επιστημονικές δημοσιεύσεις  (π.χ.  άρθρο σε επιστημονικό 

περιοδικό, άρθρο ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά 

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

πολιτικής (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 διδακτορικός 
τίτλος σπουδών) 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε αντικείμενο συναφές  

με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

10 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών σε αντικείμενο άμεσα 
σχετιζόμενο με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης 

20 

(*) Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών σε αντικείμενο συναφές  
με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

20 



 

 
 

(*) Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών σε αντικείμενο άμεσα 
σχετιζόμενο με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

30 

(*) Στην περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 
διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές ή 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 εμπειρία 
επαγγελματική, 
ερευνητική ή και 

διδακτική 
από δεκατρείς (13) έως 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες 

Επαγγελματική ενασχόληση, συμμετοχή 
σε ερευνητικό/ά πρόγραμμα/τα ως 
ερευνητής/τρια ή και διδακτική 
ενασχόληση συναφή με το αντικείμενο 
της πρόσκλησης 

10 

Αποδεδειγμένη εμπειρία 
επαγγελματική, 
ερευνητική ή και 
διδακτική 
από εικοσιπέντε (25) μήνες 
και άνω 

20 

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 

20 

 Υποσύνολο Α’ 70 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και μέσω skype) 

301 

Υποσύνολο Β’  30 

Σύνολο (Υποσύνολο Α’ + Β’) 100 

 

 

                                                           
1 Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμολογιών της 
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαιρεμένο με 

τον αριθμό 3. Σημειώνεται ότι αν από την διαίρεση προκύψει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός θα 
στρογγυλοποιείται ως εξής: αν ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,01 έως 0,50 η στρογγυλοποίηση 
θα γίνεται προς τα κάτω, αν ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,51 έως 0,99 η στρογγυλοποίηση θα 
γίνεται προς τα πάνω). 



 

 
 

 

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. 

 

VI. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

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. 

 

VII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των υποψηφίων και του φακέλου δικαιολογητικών 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και επεξεργάζονται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει 

πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την 

πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των 

εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και 

εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.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. 

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. 

 

VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι επιστημονικοί συνεργάτες/ιδες  πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση 

μίσθωσης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

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 επιστημονικού 

συνεργάτη. 

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

 

 



 

 
 

 

ΙX. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή κάθε επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας που θα επιλεγεί για ένα (1) 

επάγγελμα, ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και τυχόν 

καταβαλλόμενης εργοδοτικής εισφοράς (Ν. 4387/16, άρθρο 39 παρ. 9 όπως 

ισχύει).  

 

Η αμοιβή  κάθε επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας θα καταβληθεί ως εξής: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 

(συμπ/μένου  

ΦΠΑ και 

όλων των 

νόμιμων 

κρατήσεων 

και 

εισφορών)  

Π4.1 
Έρευνα και συγγραφή 

παραδοτέου 

 Μελέτη αρχικής αποτύπωσης 
αναγκαίου μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 
2)  για το Επάγγελμα του 

Μελισσουργού 

4 μήνες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης  

5.500€ 

Επικαιροποίηση της λίστας των 
αναγκαίων γνώσεων και 

δεξιοτήτων  

Με την λήξη της 
σύμβασης  

2.500€ 

Π4.2 
Έρευνα και συγγραφή 

παραδοτέου 

Μελέτη αρχικής αποτύπωσης 
αναγκαίου μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 
2)  για το Επάγγελμα του Web 

Designer 

4 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
5.500€ 

 Επικαιροποίηση της λίστας 
των αναγκαίων γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

Με την λήξη της 
σύμβασης 

2.500€ 

Π4.3 
Έρευνα και συγγραφή 

παραδοτέου 

Μελέτη αρχικής αποτύπωσης 
αναγκαίου μείγματος 

δεξιοτήτων (βάσει Εργαλείου 
2) για το Επάγγελμα του 

Φυσιοθεραπευτή 

4 μήνες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

 5.500€ 

 Επικαιροποίηση της λίστας 
των αναγκαίων γνώσεων και 

δεξιοτήτων 

Με την λήξη της 
σύμβασης 

2.500€ 

 



 

 
 

 

 

Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδας κατά την υπογραφή της σύμβασης θα 

πρέπει να διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα πρέπει να το διατηρήσει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αντιστοιχούν στα παραδοτέα 

προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση από την ορισθείσα με απόφαση ΔΣ Επιτροπή 

Παραλαβής των πρωτοκόλλων παραλαβής που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση, 

παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων.  

 

X. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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 ή και διδακτορικού τίτλου 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. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης της  

ερευνητικής ή / και εκπαιδευτικής εμπειρίας) 

Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένης της  

ερευνητικής ή / και εκπαιδευτικής εμπειρίας (όπως ενδεικτικά, βεβαιώσεις 

συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, ακαδημαϊκό έργο, διδακτικό έργο 

ερευνητικών, ακαδημαϊκών και εν γένει επιστημονικών φορέων) συνοδευόμενων 

απαραιτήτως από συμβάσεις όπου θα περιγράφεται το είδος της ζητούμενης 

ερευνητικής εμπειρίας. 

 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 (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή π.χ. CD, USB). 

 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/[ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]  

(Μελισσουργός/Μελισσοκόμος ή Web Designer ή Φυσιοθεραπευτής), από 

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

τις 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00. Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος 

θα πρέπει να έχει υποβληθεί και πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και 

ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος. 

 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 


