
 

 

   Αθήνα, 28/05/2021 
   Αρ. Πρωτ. 12640 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5069281 

του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων φορέας, 

μέρος του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 

5069281), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη των 130 οδηγών κατάρτισης και 

εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Διαμόρφωση 29 

οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού 

και διαχείρισης του υποέργου και εργασίες μεθοδολογίας, ανάπτυξης και συγγραφής 

29 οδηγών κατάρτισης και 29 εκπαιδευτικών εγχειριδίων. 

  
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας υπόψη: 

α) Τη με αριθμ. 5359/08.12.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» και MIS 5069281 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 

β) Τη με αριθμ. 12614/22.04.2021 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 

3 και 

γ) Τη με αριθμ. 21.04.2021 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία 

(1) θέση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου. 

 

 

 



 

 

Διάρκεια σύμβασης  
 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας πρόσκλησης, έως 14/01/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.  

 

Ωράριο και τόπος εργασίας  
 

Η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης και το ενδεικτικό ωράριο εργασίας 09:00 – 

17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο τόπος απασχόλησης είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 

Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 46.  

 
 
Αντικείμενο Απασχόλησης 

 
Στο πλαίσιο του ως άνω έργου το επιστημονικό στέλεχος θα αναλάβει την 

υποστήριξη ενεργειών σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης, συντονισμού και 

παρακολούθησης των δράσεων του Υποέργου 3 που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Το επιστημονικό στέλεχος καλείται να υποστηρίξει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις 

κάτωθι εργασίες: 

 

 Ενδελεχή μελέτη απαραίτητων κειμένων για την κατανόηση του ως άνω 

έργου και των υποέργων που το συνθέτουν.  

 Προετοιμασία και οργάνωση δράσεων έργου, διενέργειας διαγωνισμών, 

προσκλήσεων και κατάρτιση μητρώων συνεργατών για την υλοποίηση του 

υποέργου 3 της πράξης. 

 Συμμετοχή στη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου και του οικονομικού αντικειμένου του συνόλου του υποέργου. 

 Συμμετοχή στη διοικητική υποστήριξη του υποέργου.  

 Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υποέργου. 

 Συμβολή στην υλοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης του έργου. 

 Συμμετοχή στην επιμέλεια και στον έλεγχο της τήρησης των οδηγιών και 

προδιαγραφών ανάπτυξης των οδηγών κατάρτισης και των εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων.  

 Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τεχνικά και διαχειριστικά 

θέματα του Υποέργου και της Πράξης και με τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο. 

 Μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς. 

 

 
 

 
 
 



 

 

Αποδοχές  
 

Ο μικτός μηνιαίος μισθός του επιστημονικού στελέχους για την παροχή της εργασίας 

του ανέρχεται στο ποσό των 1.350,00€ και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, 

εισφορές και τέλη. 

 

Παραδοτέα 

 

Τα παραδοτέα του επιστημονικού στελέχους θα είναι ενδεικτικά:  

1. Φάκελος επιστημονικό-διοικητικής υποστήριξης 

2. Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων  

 

 

Παρακολούθηση/παραλαβή Σύμβασης 

 
Η σύμβαση παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών/Παραδοτέων του έργου που 

συγκροτείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  
 

 

Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  
 
 
Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση επιστημονικού στελέχους θα πρέπει να διαθέτουν 

κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα: 

 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της 

ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου 

σπουδών του εξωτερικού. 

 Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία υλοποίησης και 

παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έργου συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 

ανεξαρτήτως θεματολογίας ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα (1) 

τουλάχιστον έργο εκπαιδευτικής ή/και μελετητικής, ερευνητικής 

δραστηριότητας 

 Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις, ευχερή χρήση internet) 

 



 

 

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. 

 
 

Β) Πρόσθετα προσόντα που βαθμολογούνται: 

 

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας 

 Αποδεδειγμένη άνω των δύο (>2) ετών επαγγελματική εμπειρία υλοποίησης 

και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση δύο (2) ή 

περισσότερων έργων συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 

ανεξαρτήτως θεματολογίας ή/ και αποδεδειγμένη εμπειρία σε δύο (2) ή 

περισσότερα έργα εκπαιδευτικής ή/και μελετητικής, ερευνητικής 

δραστηριότητας 

 Εν ισχύ βεβαίωση πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ 

 
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 

(Βαθμολογείται ένας τίτλος, ο 

ανώτατος. 

Μέγιστος αριθμός βαθμών: 15) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
σε αντικείμενα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας 

 

10 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε 

αντικείμενα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας 

15 

2 

Αποδεδειγμένη άνω των δύο (>2) 

ετών επαγγελματική εμπειρία 

υλοποίησης και παρακολούθησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού. (Μέγιστος αριθμός 

βαθμών: 15) 

>2 έτη και έως 5 έτη 5 

>5 έτη έως 7 έτη 10 

 



 

 

>7 έτη  15 

3 

Έργα συγγραφής – ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού υλικού  

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 15) 

2 έργα 10 

3 έργα και άνω  15 

4 Έργα εκπαιδευτικής ή/και 

μελετητικής, ερευνητικής 

δραστηριότητας  

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 15) 

2 έργα 

 

10 

3 έργα και άνω 15 

5 Πιστοποιημένη εκπαιδευτική 

επάρκεια από ΕΟΠΠΕΠ (Μέγιστος 

αριθμός βαθμών: 10) 

 10 

Υποσύνολο Α’ 70 

B 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 

Συνέντευξη 

(Η συνέντευξη υποψηφίων μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και μέσω 

skype/zoom) 

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 30) 

 

Γενική παρουσία (επικοινωνιακές 

δεξιότητες, αμεσότητα λόγου, 

κατανόηση, αντίληψη, κ.ο.κ.) 

 

Έως 10 

Ικανότητα και αμεσότητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της 

θέσης εργασίας 

 

Έως 10 

Επαλήθευση γενικής 

συγκρότησης και εξειδίκευσης 

μέσω στοχευμένης συζήτησης 

Έως 10 

Υποσύνολο Β’  30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

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). 

 
 

 
 



 

 

Ενημέρωση υποψηφίων - Ενστάσεις 

 
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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας τους (βλ. παρακάτω) ένσταση επί των 

προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

της ηλεκτρονικής 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. 

 

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

συνθήκης της ΕΕ. 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.  

Ως γενικό πλαίσιο τηρείται η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 

5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης 

"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"». 

 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος  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. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους 

συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου. 

 

 

 Υποβολή αιτήσεων – φακέλου δικαιολογητικών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

 

1) Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που 

επισυνάπτονται στον φάκελο 

2) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα  

3) Τίτλοι Σπουδών 

Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού 

ιδρύματος (ΑΕΙ) 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 και η αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.  

 

4) 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 φο- 

ρέων 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΄)» 

 

5) 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 (Π.Ε), είτε 

Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 

διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

 

6) Αποδεικτικά απαιτούμενης/πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας 

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) ή επιστημονικών 

φορέων ή επιχειρηματικών φορέων συνοδευόμενων απαραιτήτως από 

συμβάσεις ή και σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών, από τα οποία να 

προκύπτουν α) το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης ή/και 

πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου, β) το ζητούμενο 

συγγραφικό αντικείμενο ή/και το πρόσθετο 

συγγραφικό/ερευνητικό/μελετητικό αντικείμενο και η χρονική διάρκεια 

συμμετοχής του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι υποψήφιοι ως μισθωτοί του 

ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς 

τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

 

7) Εν ισχύ βεβαίωση πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας 

εκπαιδευτών ενηλίκων βάσει της υπ. αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής 

Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 

83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης 

«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 



 

 

2844/23−10−2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 

2451/Β’/2013). 

 

 

8) 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 είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά 

αποστολή έως 20 MB) είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) 

στο email mpekri@imegsevee.gr μέχρι τη Δευτέρα 14/06/2021 και ώρα 15:00 

με αναφορά στο θέμα: Πρόσκληση αναζήτησης έκτακτου προσωπικού για το 

έργο με κωδικό ΟΠΣ 5069281 στο Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ - Υποβολή 

δικαιολογητικών …………….(ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας). 

  

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και 

πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία, διαφορετικά θα θεωρείται 

εκπρόθεσμος.  

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 318, καθημερινά Δευτέρα έως 

Παρασκευή, ώρες 11:00 – 13:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mpekri@imegsevee.gr. 

 

 

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

Παναγιώτης Ράπτης 
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