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ΜΕ ΟΠΣ (MIS) 5075008 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του
έργου με τίτλο «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων
και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – συντονιστής,
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΟΠΠΕΠ, ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΕΛΕ, ΙΝΣΕΤΕ) για την ανάπτυξη,
επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων
προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης.
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την
ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων
προγραμμάτων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 1 «Αποτύπωση υφιστάμενης
κατάστασης – διάγνωση αναγκών για ανάπτυξη νέων και επικαιροποίηση υφιστάμενων
επαγγελματικών περιγραμμάτων». Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνεται κατά
κύριο λόγο η συγγραφή μελέτης με αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα και με στόχο να βοηθήσει τους λοιπούς εταίρους
της σύμπραξης να εδραιώσουν έναν ευρύτερο σχεδιασμό για το ποια επαγγελματικά
περιγράμματα πρέπει συνολικά να αναπτυχθούν και να διατεθούν ώστε να μπορούν να
αναπτύσσονται ομαλά όλες οι περαιτέρω ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού,
πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων πολιτών, σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης –
κατάρτισης κ.α.
Στη βάση αυτή, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σύμφωνα με την από 23/06/2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του και την με αρ. πρωτ. 12720/2-8-2021 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ του ΥΕ1 της
πράξης με MIS 5075008, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου να
αναλάβει τη συγγραφή μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και διάγνωσης
αναγκών για την ανάπτυξη νέων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών
περιγραμμάτων.
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Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα πρέπει να προβεί, κατ’ ελάχιστον, σε
ενδελεχή μελέτη απαραίτητων κειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται α. η Απόφαση Ένταξης
Πράξης, το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 1 και η ισχύουσα απόφαση υλοποίησης
υποέργου 1 με ίδια μέσα, β. η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 110998/8-52006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006) σχετικά με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, γ.
τυχόν προδιαγραφές μεθοδολογίας εκπόνησης επαγγελματικών περιγραμμάτων και τυχόν
εκπονήσεις νέων ή/και επικαιροποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων που
συντελέστηκαν κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο κ.α.
Αναλυτικά το περιεχόμενο των εργασιών του θα είναι να μελετηθεί, καταγραφεί και
τεκμηριωθεί (α) μια συνολική κατάσταση επαγγελμάτων (ISCO-08) για τα οποία θα πρέπει να
υπάρχουν επαγγελματικά περιγράμματα (β) να εκτιμηθεί ποια από αυτά έχουν ήδη εκπονηθεί
και εάν (και ποια) χρειάζονται επικαιροποίηση, καθώς και (γ) ποια νέα πρέπει κατά
προτεραιότητα να αναπτυχθούν και πιστοποιηθούν. Επίσης, η μελέτη θα αναπτύξει ένα
ευέλικτο και απλό σύστημα ελέγχου σκοπιμότητας για την μελλοντική ανάπτυξη
επαγγελματικού περιγράμματος που θα αποτελείται από ένα σύνολο κριτηρίων για την
αξιολόγηση εκ μέρους του εταίρου ΕΟΠΠΕΠ μελλοντικών αιτημάτων ανάπτυξης
επαγγελματικών περιγραμμάτων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα συμμετέχει
σε συνάντηση προετοιμασίας όπου θα ενημερωθεί πλήρως από την ομάδα έργου του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ ως τις διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών.
ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την υπογραφή της
σύμβασης και θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών. Οι εργασίες, τα παραδοτέα του/της
επιστημονικού συνεργάτη, όπως και οι χρόνοι παράδοσης αυτών εξειδικεύονται ενδεικτικά ως
εξής:
Α/Α

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Συγγραφή μελέτης

Πίνακας περιεχομένων μελέτης και
κείμενο περίληψης με προσδιορισμό
του πεδίου μελέτης και προτεινόμενες
ενέργειες προσέγγισης σε αντιστοίχιση
με μεθοδολογικές επιλογές, επιμέρους
παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα κ.α.
Ενδιάμεσο παραδοτέο: Μελέτη
αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης (Αξιολόγηση των
πιστοποιημένων ΕΠ σε σχέση με το
ISCO-08 - Διάγνωση αναγκών για νέα
ΕΠ και για επικαιροποίηση παλαιών.)

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Έως 15 ημέρες από
την υπογραφή της
σύμβασης

Έως δύο μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης
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Τελικό παραδοτέο: Μελέτη
αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης (Αξιολόγηση των
πιστοποιημένων ΕΠ σε σχέση με το
ISCO-08 - Διάγνωση αναγκών για νέα
ΕΠ και για επικαιροποίηση παλαιών.
Αξιολόγηση και σχεδιασμός της ανάγκης
μετατροπής των παλαιών ΕΠ στην νέα
φόρμα παρουσίασης ΕΠ)

Έως έξι (6) μήνες
από την υπογραφή
της σύμβασης

Με την υποβολή κάθε παραδοτέου ο επιστημονικός συνεργάτης θα υποβάλει έκθεση
αναφοράς για το παραχθέν έργο ανά παραδοτέο, που θα περιλαμβάνει και τυχόν
υποστηρικτικό υλικό που αξιοποιήθηκε (πάσης φύσεως μελετητικά υλικά που θα προκύψουν
κατά την εκπόνηση της μελέτης (πχ πηγές άντλησης στοιχείων, πρακτικά συναντήσεων με
εταίρους έργου 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,
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες,
Αποδεδειγμένη ερευνητική - μελετητική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο
των κοινωνικών – ανθρωπιστικών επιστημών,
Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) σε γραπτό και προφορικό
επίπεδο.

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:
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών, σε κοινωνικές ή/και πολιτικές ή/και ανθρωπιστικές
ή/και οικονομικές επιστήμες,
 Τουλάχιστον μια (1) επιστημονική δημοσίευση (εκτός διδακτορικής διατριβής) στο
πεδίο των κοινωνικών – ανθρωπιστικών επιστημών,
 Αποδεδειγμένη ερευνητική – μελετητική εμπειρία ενός (1) έτους σε ζητήματα
διερεύνησης – προσδιορισμού των πεδίων της εργασίας (industrial relations, sociology
of work) ή/και των πολιτικών απασχόλησης.

Γ) Αξιολόγηση:
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, θα γίνει
σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:
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Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

Η

Διδακτορικές σπουδές σε
κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές
ή/και πολιτικές, ή/και
ανθρωπιστικές, ή/και οικονομικές
επιστήμες
(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 20)

1

Τουλάχιστον μια (1) επιστημονική
δημοσίευση στο πεδίο των
κοινωνικών επιστημών (εκτός
διδακτορικής διατριβής)

2

Διδακτορικός τίτλος σπουδών

20

Μια (1) δημοσίευση

15

Δύο (2) και έως τρεις (3) δημοσιεύσεις

25

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 25)
Αποδεδειγμένη ερευνητική – μελετητική εμπειρία ενός (1) έτους σε ζητήματα
διερεύνησης – προσδιορισμού πεδίων της εργασίας (industrial relations, sociology of
work) ή/και πολιτικών απασχόλησης (Μέγιστος αριθμός βαθμών: 25)
Υποσύνολο Α’

3

25
70

Η

B

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Συνέντευξη

ο

1 κριτήριο

ο

2 κριτήριο
Κριτήρια
αξιολόγη
σης

ο

3 κριτήριο

ο

4 κριτήριο

Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να
πραγματοποιηθεί και μέσω skype/zoom)

30

Κατανόηση αντικειμένου πρόσκλησης και αρχικές
προτάσεις προσέγγισης του έργου

6/30

Ικανότητα και αμεσότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις της θέσης

6/30

Γνώσεις αναφορικά με την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση με έμφαση στα
επαγγελματικά περιγράμματα/με ζητήματα
αγοράς εργασίας και δομών/πολιτικών
απασχόλησης/με διεξαγωγή ποιοτικών
κοινωνικών ερευνών κ.α.
Γενική παρουσία
(επικοινωνιακές δεξιότητες, αμεσότητα λόγου,
κατανόηση, αντίληψη, κ.ο.κ.)

1

6/30

6/30

1

Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμολογιών της
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται 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).
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ο

5 κριτήριο

Επαλήθευση γενικής συγκρότησης και
εξειδίκευσης μέσω στοχευμένης συζήτησης
Υποσύνολο Β’

6/30
30

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 ηλεκτρονικά ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 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.
Επισημαίνεται ότι, η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης με τους
ενδιαφερόμενους ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ την
οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της ως άνω Πράξης.
V. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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"», καθώς και οι Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού
της ΕΥΘΥ με Αριθ. Πρωτ.: 61665 - 11/06/2019.
VI. 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. To 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.
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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/ης συνεργάτη/ιδος για την υλοποίηση του έργου ορίζεται στο
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολικό κόστος). Σε
κάθε περίπτωση η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά, με την οριστική παραλαβή κάθε
παραδοτέου και ως εξής:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Συγγραφή μελέτης

Πίνακας περιεχομένων μελέτης και
κείμενο περίληψης με
προσδιορισμό του πεδίου μελέτης
και προτεινόμενες ενέργειες
προσέγγισης της μελέτης σε
αντιστοίχιση με μεθοδολογικές
επιλογές, επιμέρους παραδοτέα,
χρονοδιάγραμμα κ.α.
Ενδιάμεσο παραδοτέο: Μελέτη
αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης (Αξιολόγηση των
πιστοποιημένων ΕΠ σε σχέση με το
ISCO-08 - Διάγνωση αναγκών για
νέα ΕΠ και για επικαιροποίηση
παλαιών)
Έκθεση αναφοράς για το παραχθέν
έργο (με επισύναψη τυχόν
υποστηρικτικού υλικού)
Τελικό παραδοτέο: Μελέτη
αποτύπωσης της υφιστάμενης
κατάστασης (Αξιολόγηση των
πιστοποιημένων ΕΠ σε σχέση με το
ISCO-08 - Διάγνωση αναγκών για
νέα ΕΠ και για επικαιροποίηση
παλαιών. Αξιολόγηση και
σχεδιασμός της ανάγκης
μετατροπής των παλαιών ΕΠ στην
νέα φόρμα παρουσίασης ΕΠ)
Έκθεση αναφοράς για το παραχθέν
έργο (με επισύναψη τυχόν
υποστηρικτικού υλικού)

ΠΟΣΟ

5% της συνολικής αμοιβής

40% της συνολικής αμοιβής

55% της συνολικής αμοιβής
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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 στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον
φάκελο υποψηφιότητας
 Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα τύπου europass στην ελληνική γλώσσα
 Ζητούμενοι/Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών ή/και
διδακτορικών σπουδών 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 καθώς
και ανά περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση
αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και ΣΑΕΠ) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Αποδεικτικά απαιτούμενης/πρόσθετης εμπειρίας:
 Η ερευνητική - μελετητική εμπειρία αποδεικνύεται
 είτε με αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου επιχείρησης (εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων από τα οποία να προκύπτει
ρητά ο τίτλος (σε περίπτωση μελετητικού προγράμματος ή έργου), το αντικείμενο
εργασιών, η χρονική διάρκεια απασχόλησης και ο ρόλος του/της υποψήφιου/ιας,
 είτε με αντίγραφα σχετικών συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει ρητά ο τίτλος (σε
περίπτωση μελετητικού προγράμματος ή έργου), το αντικείμενο εργασιών, η χρονική
διάρκεια απασχόλησης και ο ρόλος του/της υποψήφιου/ιας, συνοδεία
παραστατικού/ων πληρωμής,
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.
 Αποδεικτικά για δημοσιεύσεις
Προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια η δημοσίευση (εκτός διδακτορικής
διατριβής) όπου αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποψηφίου και το
περιεχόμενο της δημοσίευσης. 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
από επιστημονικό υπεύθυνο η συμμετοχή συγγραφής σε αυτήν).
 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας στο ζητούμενο επίπεδο (καλή Β2) αλλά και ανωτέρων
αυτού 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΄)».
 Βεβαίωση επιτηδεύματος (Αντίγραφο έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος, τυχόν
μεταβολές και ΚΑΔ) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα
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διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης (μόνο σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος είναι επιτηδευματίας και διαθέτει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία, δε
διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα πληρωθεί με έκδοση τίτλου κτήσης από
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (μόνο σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος είναι μη επιτηδευματίας).
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
michalopoulou@imegsevee.gr μέχρι τις 12/11/2021 και ώρα 14:00 με αναφορά στο θέμα: 133
ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
– Μελέτη αποτύπωσης ΕΠ – Δικαιολογητικά «Ονοματεπώνυμο
υποψηφίου/ας».
Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει
υποβληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο
τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 302 (κα Μιχαλοπούλου), καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 12:00 – 14.00.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Παναγιώτης Ράπτης
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