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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού/ής 

συνεργάτη/ιδας για την συγγραφή μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και 

Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Η ΓΣΕΒΕΕ, ως τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών 

μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο σε όλα 

σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η υποστήριξη και 

αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασής της απαιτεί δράσεις οργανωτικής και 

επιχειρησιακής ενδυνάμωσης, τόσο της ίδιας όσο και των Ομοσπονδιών μελών της. 

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 

υλοποιεί το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» 

με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».  

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιείται το Υποέργο 3 αφορά στην αναβάθμιση, εξέλιξη 

και το μετασχηματισμό των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε δομές 

πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης στα πεδία (α) της ενημέρωσης, 

καθοδήγησης και ενδυνάμωσης μικρών επιχειρήσεων (εργοδοτών, 

αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και ανέργων που θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά), (β) της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης ποιοτικών προδιαγραφών επαγγελματικής κατάρτισης 

και (γ) της ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου υποέργου και σύμφωνα με την  

υπ’ αριθμ. 1.1.xv/09.02.2022 απόφαση του Δ.Σ, αναζητά επιστημονικό/ή 

συνεργάτη/ιδα  για την συγγραφή μιας μελέτης / εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: 
«Μοναδικότητα προϊόντων ποιότητας αγροδιατροφικού τομέα που 

παράγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Καταγραφή, αγορές και 

στρατηγικές προώθησής τους».  

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η μελέτη αφορά στο Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα που έχει αναδειχτεί ως ο 

βασικότερος (πρώτος) πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής 

καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΘ). (https://www.thessalia-

espa.gr/attachments/article/136/1-RIS3_Thessaly_2015.pdf) αλλά και βασικός 

πυλώνας της αντίστοιχης εθνικής στρατηγικής. Mε τον όρο αγροδιατροφικό 

σύμπλεγμα εννοείται η θεώρηση του πρωτογενούς τομέα, της πρώτης μεταποίησης 

και του κλάδου τροφίμων – ποτών ως ενιαία περιοχή παρέμβασης. Τα πεδία 

παρεμβάσεων που ενδιαφέρουν την ΠΘ περιλαμβάνουν 1) Εκσυγχρονισμό και 

βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα με 

χρήση τεχνολογικά οδηγούμενης καινοτομίας, 2) Βελτίωση της περιφερειακής 

https://www.thessalia-espa.gr/attachments/article/136/1-RIS3_Thessaly_2015.pdf
https://www.thessalia-espa.gr/attachments/article/136/1-RIS3_Thessaly_2015.pdf


 

 

προστιθέμενης αξίας με προσαρμογή και χρήση ώριμων διεργασιών, οργανωτικών 

και προωθητικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ΤΠΕ, της 

ενίσχυσης των πηγών μοναδικότητας (π.χ. προϊόντα ΠΟΠ) και της σύνδεσης του 

τομέα με το «δημιουργικό» τουρισμό, και αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και 

3) Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων στην αλυσίδα παραγωγής αγροδιατροφικών 

προϊόντων με στόχο τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων τους 

και την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. 

 

Σκοποί/Στόχοι:  

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και ανάδειξη των μοναδικών προϊόντων 

ποιότητας (πιστοποιημένα ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης και 

εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα) του αγροδιατροφικού τομέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο εντοπισμός των αγορών κατεύθυνσης (εγχώρια αγορά και 

διεθνείς αγορές) και η ανάδειξη στρατηγικών προώθησης τους. 

Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο πληροφόρησης και 

υποστήριξης, αναβάθμισης γνώσεων και επιχειρηματικής κουλτούρας των μικρών 

επιχειρήσεων της περιοχής, εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων, αλλά 

και ανέργων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα αυτό. 

Μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί ως οδηγός διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για 

τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποιοτικών προδιαγραφών επαγγελματικής 

κατάρτισης του εμπλεκόμενου στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα ανθρώπινου 

δυναμικού. Τέλος μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών 

συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ με προτάσεις για την ανασυγκρότηση 

του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 

πράσινη ανάπτυξη, την ανάδειξη της αξίας των προϊόντων ποιότητας και την 

ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων.  

 

Ενδεικτικά θεματικά πεδία/ερωτήματα της μελέτης μπορούν να θεωρηθούν τα 

ακόλουθα: 

 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του αγροδιατροφικού τομέα στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  

 Προσδιορισμός και καταγραφή των προϊόντων ποιότητας (πιστοποιημένα 

ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης και εγγυημένα παραδοσιακά 

ιδιότυπα προϊόντα) του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  

 Διερεύνηση και προσδιορισμός των κύριων χαρακτηριστικών που 

αναδεικνύουν τη μοναδικότητά των προϊόντων αυτών, συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, πιστοποιήσεις. 

 Καταγραφή των υφιστάμενων αγορών κατεύθυνσης (εγχώρια και διεθνείς) 

και διερεύνηση νέων αγορών  

 Διερεύνηση στρατηγικών προώθησης (επικοινωνία, διανομή, πωλήσεις και 

εξυπηρέτηση πελατών) στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. στις εθνικές 

και διεθνείς αγορές  

 Καταγραφή δράσεων και προτάσεων φορέων της Περιφέρειας σχετικά με τα 

προϊόντα ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα 

 Προσδιορισμός κριτηρίων και εξειδίκευση ενδεικτικών παρεμβάσεων – 

δράσεων  

 

Μετά την παράδοση της μελέτης, ο επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα θα συμμετέχει, 

εφόσον του ζητηθεί, ως εισηγητής/ομιλητής σε ημερίδα ή θεματικό εργαστήρι (focus 

group κτλ) που θα οργανωθεί με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων της 

μελέτης. 



 

 

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

να αναπτύξει τα παρακάτω παραδοτέα: 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

1 
Συγγραφή μελέτης/ 
εμπειρογνωμοσύνης 

«Μοναδικότητα προϊόντων ποιότητας 
αγροδιατροφικού τομέα που 

παράγονται στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Καταγραφή, αγορές και 

στρατηγικές προώθησής τους»  

(ΠΕ2-Π2.3) 

Δύο μήνες και δέκα 

ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Απαραίτητα προσόντα 

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

 Πτυχίο τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 

ισότιμου, αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού. 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) σε γραπτό και προφορικό 

επίπεδο. 

 

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: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού σε αντικείμενο 

συναφές με το πεδίο ενδιαφέροντος της πρόσκλησης.  

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου από 

τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές 

με το πεδίο ενδιαφέροντος της πρόσκλησης.  

 Από μία (1) και άνω επιστημονική δημοσίευση σε συναφές αντικείμενο του 

πεδίου ενδιαφέροντος της πρόσκλησης (π.χ.  άρθρο σε επιστημονικό 

περιοδικό, άρθρο ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / δημοσιευμένα 

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

κείμενα πολιτικής (policy papers), ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή συγγραφής σε αυτή από επιστημονικό 

υπεύθυνο).  

 Ερευνητική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε πεδία συναφή με το 

θεματικό αντικείμενο της μελέτης 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) σε 

συναφές αντικείμενο του 
πεδίου ενδιαφέροντος της 

πρόσκλησης 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε συναφές αντικείμενο 

του πεδίου ενδιαφέροντος της 
πρόσκλησης  

10 

(*) Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών σε συναφές αντικείμενο 

του πεδίου ενδιαφέροντος της 
πρόσκλησης 

20 

 

(*) Στην περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 
διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι βαθμοί δεν αθροίζονται αλλά 
βαθμολογείται ο τίτλος με την υψηλότερη βαθμολογία. 

 

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
Ι
Ε
Υ

Σ
Ε
Ι
Σ

 

 
 

Δημοσιεύσεις σε συναφές 
αντικείμενο του πεδίου 

ενδιαφέροντος της 
πρόσκλησης 

Μια (1) δημοσίευση σε 

αντικείμενο του πεδίου 
ενδιαφέροντος της πρόσκλησης 

10 

Δύο (2) δημοσιεύσεις σε 
αντικείμενο του πεδίου 

ενδιαφέροντος της πρόσκλησης 

20 

Από τρεις (3) και άνω 
δημοσιεύσεις σε αντικείμενο του 
πεδίου ενδιαφέροντος της 

πρόσκλησης  

 

30 

Ε
Ρ

Ε
Υ

Ν
Η

Τ
Ι
Κ

Η
 

Ε
Μ

Π
Ε
Ι
Ρ

Ι
Α

 

 
Ερευνητική εμπειρία σε 

πεδία συναφή με το 
θεματικό αντικείμενο της 
μελέτης της πρόσκλησης. 

Ερευνητική εμπειρία ενός (1) 
τουλάχιστον έτους σε αντικείμενο 
του πεδίου ενδιαφέροντος της 
πρόσκλησης 

10 

Ερευνητική εμπειρία από δύο 
(2) έτη και άνω σε αντικείμενο 
του πεδίου ενδιαφέροντος 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 

 

ΙΙΙ. 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. Tο ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους 

συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

                                                 
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). 



 

 

ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε 

ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή τους.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, και σε 

συνέχεια απόφασης επικύρωσης των αποτελεσμάτων από το αποφασίζων όργανο του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 

διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα 

κατάταξης. 

 

ΙV. 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. 

 

V. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης σε υποψήφιους που δεν επιλεχθούν στα στοιχεία 

συνυποψηφίων τους που θα έχουν επιλεχθεί, προκειμένου να ασκήσουν τα 

δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του ν.2690/1999 ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό 

τους το ειδικό έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον 

των αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών. Το δικαίωμα ασκείται εντός τριών (3) ημερών 

από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων κατάταξης  στους 

συνυποψήφιους 

Ο/Η Επιστημονικός/η Συνεργάτης/ιδα θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την 

οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των 

στοιχείων της Πράξης.  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο/η Επιστημονικός/η Συνεργάτης/ιδα θα τηρεί 

εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα 

αποτελέσματα και δεν θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για 

οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται ρητά στον/στην Επιστημονικό/η Συνεργάτη/ιδα να παραχωρήσει 

οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που 

θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την 

Επιστημονικό/η Συνεργάτη/ιδα κατά την εκτέλεση της σύμβασης με δαπάνες της 

Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου 

φορέα  (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) που μπορεί μόνο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να τα διαχειρίζεται, 



 

 

επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα εκμεταλλεύεται 

χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Επιστημονικού/ης Συνεργάτη/ιδας. Με την 

υπογραφή της σύμβασης, ο/η Επιστημονικός/η Συνεργάτης/ιδα μεταβιβάζει 

αυτοδικαίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου 

τους στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος αυτού και θα 

φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

 

VI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους τρείς (3) μήνες 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 παραδοτέου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της 

αμοιβής του/της επιστημονικού/κης συνεργάτη/ιδας. 

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του/ης επιστημονικού/ικής συνεργάτη/ιδας που θα επιλεγεί ανέρχεται στο 

ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€), συμπεριλαμβανομένων  

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 συνολικά (100%) με την οριστική παραλαβή της 

μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σε συνέχεια 

έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση, 

παράδοση και παραλαβή του παραδοτέου. 

Για την καταβολή της αμοιβής του/της επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας 

προϋπόθεση είναι είτε η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον συνεργάτη 

είτε η έκδοση τίτλου κτήσης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 

VIIΙ. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβάλλουν με την υπογραφή της σύμβασης την 

ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Δηλώνω ρητά ότι η 

παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και 

προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία 

απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης». 

 

ΙΧ. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

 Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού (εάν υφίσταται) 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. 

 Αποδεικτικά για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις  



 

 

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

περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / δημοσιευμένα πρακτικά 

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

(policy papers), ή εκθέσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων (εφόσον πιστοποιείται η 

συμμετοχή συγγραφής σε αυτά από επιστημονικό υπεύθυνο), 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). Επισημαίνεται ότι ως επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν 

δύνανται να αποτελούν τμήματα / αποσπάσματα ή το σύνολο εργασιών (πχ 

πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών 

εργασιών). 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 

Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (ερευνητικών, 

ακαδημαϊκών και εν γένει επιστημονικών φορέων) συνοδευόμενων απαραιτήτως από 

συμβάσεις όπου θα περιγράφεται το είδος της ζητούμενης ερευνητικής εμπειρίας. 

 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 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΥΕ3 

ΠΡΑΞΗΣ 5001290»), από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Παράρτημα Θεσσαλίας, οδός Καστοριάς 2α, ΤΚ 41448, Λάρισα μέχρι την Παρασκευή 

25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00. Λόγω των ειδικών συνθηκών ο φάκελος 

μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (zip/rar αρχείο είτε με τη μορφή pdf, png, jpg και 

με όγκο ανά αποστολή έως 20 MB είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων 

- wetransfer) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση larisa@imegsevee.gr 

έως την ίδια ημέρα και ώρα με ως άνω.  

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος 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 2410579876-7 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο 

email: larisa@imegsevee.gr. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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