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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «8. ΕΛΑΙΟΥΡΓΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο 

«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 

αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» (κωδικός MIS 5003864), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο αφορά στη συστηματική και 

συνεκτική παρακολούθηση συντελεστών και παραμέτρων του παραγωγικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και 

παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 

επαγγελμάτων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 «Υλοποίηση δράσεων 

πρόγνωσης παραγόντων αλλαγής και ενεργειών καθοδήγησης» το οποίο αφορά στην 

τεκμηριωμένη ανάλυση και προοπτική διερεύνηση (foresight) δυναμικών και 

προοπτικών σε επίπεδο επαγγελμάτων/ενοτήτων επαγγελμάτων μέσω της 

παρακολούθησης «παραγόντων αλλαγής» (drivers), προκειμένου να διαμορφωθούν 

στρατηγικές προτάσεις προσαρμογής στα επιλεγμένα επαγγέλματα.   

 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 15/1/2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου, ο/η οποίος/α καλείται να υλοποιήσει μια σειρά εργασιών και να 

παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ακόλουθου 

επαγγέλματος: 

 

Κωδικός Επάγγελμα 

8 Ελαιουργός  

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών, 

αντικείμενο έργου του επιστημονικού συνεργάτη είναι η εκπόνηση ενός Οδικού 



 

 

Χάρτη Προσαρμογής Επαγγέλματος ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενεργειών 

πρόγνωσης και αποτύπωσης ισχυρών τάσεων και εξελίξεων που αναμένεται να 

επηρεάσουν τις μικρές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Το περιεχόμενο 

και οι βασικές ενότητες εργασίας του Οδικού Χάρτη περιλαμβάνουν κατά σειρά: 

1. Ανάλυση παραγόντων αλλαγής επαγγέλματος: θα αναλυθούν 

«παράγοντες αλλαγής» που επηρεάζουν άμεσα/έμμεσα το επιλεγμένο 

επάγγελμα. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας προβλέπεται η 

αναγνώριση, καταγραφή και ανάλυση ευρύτερων αναμενόμενων μεταβολών 

στο επάγγελμα στη βάση των ακόλουθων έξι (6) παραγόντων αλλαγής:  

i. Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία και πλαίσιο ανταγωνισμού 

ii. Τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομία 

iii. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας 

iv. Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 

v. Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής 

vi. Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία 

Παράλληλα θα ακολουθήσει εξειδικευμένη ανάλυση του συνόλου των 

δεξιοτήτων (7ος παράγοντας αλλαγής) που απαιτούνται στο επιλεγμένο 

επάγγελμα. Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάλυση αναδυόμενων και 

μετασχηματιζόμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων στο επιλεγμένο επάγγελμα 

καθώς και η αποτύπωση πιθανών πεδίων εστίασης, με βάση τα αποτελέσματα 

της διερεύνησης των παραγόντων αλλαγής όπως προσδιοριστούν στην 

παρούσα ενότητα εργασίας.  

2. Διαμόρφωση στρατηγικών προτάσεων προσαρμογής – Οδικός 

Χάρτης: τέλος θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση πορισμάτων και 

συμπερασματικών στρατηγικών προτάσεων, στην μορφή γνωμοδοτήσεων για 

το επιλεγμένο επάγγελμα, βάσει των ευρημάτων και  πορισμάτων που έχουν 

προκύψει από τις προηγούμενες εργασίες του έργου. Οι στρατηγικές 

προτάσεις αυτές θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη 

ενεργειών που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες 

προσαρμογής των υπό διερεύνηση επαγγελμάτων.  

 

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών, ο/η επιστημονικός συνεργάτης θα 

αξιοποιήσει σειρά έτοιμων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες του έργου εργαλείων 

που αναφέρονται στις συνδυαστικές μεθόδους διερεύνησης, όπως βιβλιογραφική 

έρευνα (π.χ. δομή και διάρθρωση αγοράς, κρατικές πολιτικές, οικονομικές τάσεις), 

πραγματοποίηση εργαστηρίων ανάλυσης/πρόγνωσης  σε επίπεδο 

επαγγέλματος/κλάδου, ενώ έχει σχεδιαστεί και θα ακολουθηθεί μια αναλυτική 

μεθοδολογική διαδικασία που θα περιλαμβάνει συμμετοχικές διεργασίες διερεύνησης 

(focus groups, συνεντεύξεις) για τον εντοπισμό, την ανάλυση, αξιολόγηση και 

επικύρωση των δεδομένων και προγνώσεων.  

 



 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, έχει πραγματοποιηθεί ήδη μελέτη 

υφιστάμενης κατάστασης επαγγέλματος όπως και αρχική ανάλυση των παραγόντων 

αλλαγής που επηρεάζουν το περιβάλλον λειτουργίας του επαγγέλματος (π.χ. 

θεσμικό-ρυθμιστικό πλαίσιο, τεχνολογικές αλλαγές, νέα μοντέλα εργασίας κοκ). Τα 

αποτελέσματα της παραπάνω προεπισκόπησης του επαγγέλματος θα είναι διαθέσιμα 

στον/ην επιστημονικό/ή συνεργάτη/ιδα, προκειμένου να κατανοήσει το περιεχόμενο 

και τις βασικές ενότητες εργασίας, όπως και την ευρύτερη μεθοδολογική προσέγγιση 

που εφαρμόζεται. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί, πριν 

την έναρξη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, θα συμμετέχει σε συνάντηση 

προετοιμασίας όπου θα ενημερωθεί πλήρως από την ομάδα έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ως προς τα εργαλεία και τις διαδικασίες υλοποίησης των εργασιών.  

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιεγράφηκαν θα ξεκινήσει από την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες, τα παραδοτέα του/της επιστημονικού 

συνεργάτη, όπως και οι χρόνοι παράδοσης αυτών εξειδικεύονται ως εξής: 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 

Ολοκληρωμένη ανάλυση παραγόντων 

αλλαγής – Εξειδικευμένη ανάλυση 

δεξιοτήτων επαγγέλματος  

Τελικό παραδοτέο: Ανάλυση 

παραγόντων αλλαγής και 

δεξιοτήτων επαγγέλματος 

30.6.2021 

2 

Σύνθεση ευρημάτων – Διαμόρφωση 

στρατηγικών προτάσεων – Σύνταξη 

Οδικού χάρτη ενεργειών για την 
παρακολούθηση του επαγγέλματος   

Στρατηγικές προτάσεις 

προσαρμογής επαγγέλματος – 

Οδικός Χάρτης παρακολούθησης 
επαγγέλματος 

31.10.2021 

 

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες, με την υποβολή κάθε παραδοτέου ο/η 

επιστημονικός συνεργάτης θα υποβάλει έκθεση αναφοράς για το παραχθέν έργο ανά 

παραδοτέο, που θα περιλαμβάνει και τυχόν υποστηρικτικό υλικό που αξιοποιήθηκε 

όπως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, πρακτικά συναντήσεων/επικοινωνίας, 

συναφή εργαλεία κοκ. 

 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα 

προσόντα:  



 

 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα, όπως 

προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον συναφούς έργου  

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 

συμμετοχής στην πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα 

διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τον ευρύτερο 

παραγωγικό κλάδο στον οποίον εντάσσεται το επιλεγμένο επάγγελμα 

(βαθμολογείται μόνο το ανώτερο προσόν) 

 Εξειδικευμένη αποδεδειγμένη εμπειρία, πέραν της προαπαιτούμενης, σε έργα 

μελετητικής, ερευνητικής δραστηριότητας σε παραγωγικούς κλάδους της 

οικονομίας, τα οποία είναι συναφή με το υπό μελέτη επάγγελμα  

 Δημοσίευση/εις συναφής/εις με το αντικείμενο του επαγγέλματος της 

πρόσκλησης  

 

Γ) Αξιολόγηση: 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 
Μεταπτυχιακές / 

Διδακτορικές σπουδές 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 7 

Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών 10 

2 
Συναφή έργα με το υπό 

μελέτη επάγγελμα 

1 έως 4 10 

άνω των 4  15 

3 Δημοσιεύσεις  
1 έως 3 3 

άνω των 3  5 



 

 

Υποσύνολο Α’ 30 

B 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 Συνέντευξη 
Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω skype) 
10 

Υποσύνολο Β’  10 

ΣΥΝΟΛΟ 40 

 

 

ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης. Οι 

υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών 

αποτελεσμάτων, εντός πέντε ημερών από την ενημέρωσή τους.  

 

Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, οι 

υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που 

έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης. 

 

V. 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. 

 

VI. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται 

εμπιστευτικά, και η επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 



 

 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 

έργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής, όπως 

προβλέπεται με την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και την 

αποπληρωμή του. 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 αναδόχου (Ν. 2527/1997, Άρθρο 6). 

 

VIII. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του/της επιστημονικού συνεργάτη που θα επιλεγεί την υλοποίηση του 

έργου, ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και τυχόν 

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

Η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά, με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου, ως 

εξής: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΟΣΟ 

1 
Τελικό παραδοτέο: Ολοκληρωμένη ανάλυση 

παραγόντων αλλαγής και δεξιοτήτων επαγγέλματος 

60% της 

συνολικής αμοιβής 

2 
Στρατηγικές προτάσεις προσαρμογής επαγγέλματος 

– Οδικός Χάρτης παρακολούθησης επαγγέλματος 

40% της 

συνολικής αμοιβής 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 

διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα πρέπει να το διατηρήσει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

 

ΙX. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στον κωδικό επαγγέλματος που 

αιτείται και στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο 

υποψηφιότητας 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

 Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 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 απαιτούμενης εμπειρίας:  

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου επιχείρησης (-

εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων στις οποίες 

αναφέρονται ρητά το ερευνητικό/μελετητικό αντικείμενο και η χρονική 

διάρκεια συμμετοχής του υποψηφίου, συνοδευόμενων απαραιτήτως από 

συμβάσεις ή και σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών.  

 Βεβαίωση επιτηδεύματος (Αντίγραφο έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος, 

τυχόν μεταβολές και ΚΑΔ) 

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

δηλώνει ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα διαθέτει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών και θα το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 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 για τη γνώση Η/Υ ή 

πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

αυτή αποδεικνύεται ως εξής:  

α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται 

από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν 

εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη 

ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να 

γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω 

πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον 

περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ 

που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του 



 

 

υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών 

προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. 

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

γ) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής 

ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον 

μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 

Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε 

Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 

διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

 Αποδεικτικά για δημοσιεύσεις  

Στην περίπτωση της δημοσίευσης συναφούς με το αντικείμενο των 

επαγγελμάτων της πρόσκλησης, προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια 

η δημοσίευση όπου αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου όπως και το 

περιεχόμενο της δημοσίευσης.  

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

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

 

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, 

αστυνομικό τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr  

 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε zip/rar αρχείο στο 

email protopapadakis@imegsevee.gr μέχρι τις 8/2/2021 με αναφορά στο θέμα: 

Εργαστήριο επαγγελμάτων - Ελαιουργός - Υποβολή δικαιολογητικών 

…………….(ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας). 

  

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 305. 

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

Παναγιώτης Ράπτης 

http://www.gov.gr/
mailto:protopapadakis@imegsevee.gr

