Αθήνα 22.07.2022
Αρ. πρωτ. 14702
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (IMPACT ASSESSMENT)
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 & Διά Βίου Μάθηση»
2014 – 2020, έχει αναλάβει την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ». Βασικό τμήμα του υποέργου 1 αποτελεί η επισκόπηση και διαμόρφωση
κατάλληλης/ων μεθοδολογίας/ών διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων και αποσκοπεί
στο να αναπτυχθούν σύγχρονα εργαλεία που θα εισάγουν νέα στοιχεία και
κατηγορίες διερεύνησης των πολιτικών δεξιοτήτων. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου υποέργου, αναζητά επιστημονικό/η συνεργάτη/ιδα
για την εκπόνηση μιας μελέτης αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών
δεξιοτήτων εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπροσώπησης
των επιχειρήσεων βάσει μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων των εντύπων και
του οδηγού εφαρμογής) που έχει εκπονηθεί.
Ι. Η πράξης «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 & Διά Βίου Μάθηση» 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 έναν μηχανισμό διάγνωσης
αναγκών των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε
επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων (όπως, για μεμονωμένα επαγγέλματα, για
ευρύτερες
διεπαγγελματικές
κατηγορίες
δεξιοτήτων
π.χ.
ψηφιακός
μετασχηματισμός ή κλάδους π.χ. αγροδιατροφή), όπως και για το πεδίο των
κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής έχει αρχίσει να κερδίζει σημαντικό έδαφος σε
χώρες όπως η Ελλάδα. Χώρες, δηλαδή, που σε αντίθεση με τις αγγλοσαξονικές και
σκανδιναβικές δε διαθέτουν μακρά και σημαντική παράδοση και δεν έχουν
διακριθεί από πρωτοπορία και καινοτομία στο πεδίο αυτό. Την ίδια στιγμή, μεγάλο
είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται τόσο για τη χάραξη και την υλοποίηση
πολιτικών, οι οποίες βασίζονται σε «τεκμηριωμένη γνώση και δεδομένα»
(«evidence-based policy»), όσο και για την αξιολόγηση και αποτίμηση των
επιπτώσεων αυτών των πολιτικών.
Στη βάση αυτή το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στοχεύει στην εκπόνηση μελέτης προκειμένου να
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του συστήματος διάγνωσης αναγκών
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων
πολιτικής, ενώ, τα αποτελέσματα της θα γίνουν αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου.
Για το λόγο αυτό αναζητά επιστημονικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης τη
συγγραφή μελέτης αποτίμησης επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
εκπροσώπησης
των
επιχειρήσεων
βάσει
μεθοδολογίας που έχει ήδη εκπονηθεί σε πρότερη φάση του έργου
(συμπεριλαμβανομένων εντύπων και οδηγού εφαρμογής). Ειδικότερα, ο
επιστημονικός συνεργάτης οφείλει να ακολουθήσει τις μεθοδολογικές ερευνητικές
πρακτικές (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων έρευνας) όπως αυτές
αποτυπώνονται στο παραδοτέο με τίτλο «Μεθοδολογία, εργαλεία και οδηγός
εφαρμογής μελέτης αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών» (Π5.1) (αναλυτικά βλ.
δημοσιευμένο κείμενο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Αξιολόγηση πολιτικών
δεξιοτήτων - Μέθοδοι και τεχνικές»). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο
επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην κοινωνική
έρευνα (η οποία θα πιστοποιείται από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά
προγράμματα) και σαφή κατανόηση των μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων της
έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Βασικό τμήμα του έργου του/της επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας αποτελεί η
συστηματική συνεργασία με την ομάδα έργου (υποέργου και πράξης) και
συμμετοχή, κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε συναντήσεις με τη
συμμετοχή των εκπροσώπων του συμπραττόντων φορέων στην πράξη.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο/Η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω καλείται σε
συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου και την
Ομάδα Διοίκησης & Παρακολούθησης της πράξης, να αναπτύξει τις εξής εργασίες
και παραδοτέα:

Α/Α

Π5.2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Συγγραφή
παραδοτέου

Μελέτη αποτίμησης επιπτώσεων
πολιτικών δεξιοτήτων (εκ
μέρους των
αντιπροσωπευτικών
εργοδοτικών οργανώσεων)

3,5 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

ΙV. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Απαραίτητα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):




Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες, ο οποίος αποκτήθηκε
στην ημεδαπή ή ισότιμο αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση
που αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού.
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο πεδίο
των Κοινωνικών Επιστημών / Κοινωνικής Έρευνας.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

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 θα αξιολογηθούν:



Διδακτορικός τίτλος στις Κοινωνικές Επιστήμες, ο οποίος αποκτήθηκε στην
ημεδαπή ή ισότιμο αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση που
αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού.
Μία (1) τουλάχιστον 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 εφόσον πιστοποιείται η
συμμετοχή συγγραφής σε αυτή από τον επιστημονικό υπεύθυνο), συναφής με
το αντικείμενο της πρόσκλησης (ενδεικτικά σε τομείς των δεξιοτήτων, της
αξιολόγησης πολιτικών, κ.ο.κ.).

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:
ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Διδακτορικός τίτλος
σπουδών

Διδακτορικός τίτλος σπουδών
στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α/Α

Μία (1) τουλάχιστον
επιστημονική δημοσίευση
συναφής με το αντικείμενο της
πρόσκλησης
Δύο (2) έως τέσσερις (4)
επιστημονικές δημοσιεύσεις
συναφείς με το αντικείμενο της
πρόσκλησης
Πέντε (5) και άνω
επιστημονικές δημοσιεύσεις
συναφείς με το αντικείμενο της
πρόσκλησης

Ως επιστημονική δημοσίευση λογίζονται
τα ακόλουθα: άρθρο σε επιστημονικό
περιοδικό
(με
κριτές),
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), συναφής με
το
αντικείμενο
της
πρόσκλησης
(ενδεικτικά σε τομείς των δεξιοτήτων,
της αξιολόγησης πολιτικών, κ.ο.κ.).

Υποσύνολο Α’

30

10

30

40

70

Β

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Συνέντευξη

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

Υποσύνολο Β’
Σύνολο (Υποσύνολο Α’ + Β’)

301
30
100

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για τα
προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη
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 επομένη της 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.
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».
VII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
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
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).

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.
Ο/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 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 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
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 συνεργάτη/ιδας. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο/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.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβάλλουν με την υπογραφή της σύμβασης
την ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση «Δηλώνω ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, 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».
VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο/Η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση
παροχής υπηρεσιών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τις 31/12/2022 (ημερομηνία λήξης
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης).
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/της
επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας.

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.
ΙX. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του/της επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας που θα επιλεγεί ορίζεται στο
ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών
(10.524,20€), συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και
εισφορών και σε κάθε περίπτωση η καθαρή αμοιβή θα διαμορφώνεται ανάλογα
έτσι ώστε το συνολικό κόστος να μην υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.
Η αμοιβή του επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας θα καταβληθεί ως εξής:
ΠΟΣΟ
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1

Συγγραφή
παραδοτέου
Π5.2

Μελέτη αποτίμησης
επιπτώσεων πολιτικών
δεξιοτήτων (εκ μέρους των
αντιπροσωπευτικών
εργοδοτικών οργανώσεων)

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την λήξη της
σύμβασης

Για την καταβολή της αμοιβής του/της επιστημονικού/ής
προϋπόθεση είναι η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

(συμπ/μένου ΦΠΑ και
όλων των νομιμων
κρατήσεων και
εισφορών)

10.524,20€

συνεργάτη/ιδας

Για την καταβολή της αμοιβής προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση από την ορισθείσα
με απόφαση ΔΣ Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων.
X. 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 βασικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχίου
μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού (εφόσον υπάρχει) 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 ερευνητική εμπειρία
Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής ερευνητικής εμπειρίας (όπως ενδεικτικά,
βεβαιώσεις
συμμετοχής
σε
ερευνητικά
προγράμματα)
συνοδευόμενων

απαραιτήτως από συμβάσεις (όπου περιγράφεται το είδος της ερευνητικής
εμπειρίας/εργασίας, η διάρκεια συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος). Διευκρινίζεται πως οι πτυχιακές,
μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, δεν γίνονται δεκτές ως τεκμηρίωση
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 έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή
συγγραφής σε αυτή από τον επιστημονικό υπεύθυνο) 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). Διευκρινίζεται πως
πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες καθώς και προσωπικές
σημειώσεις/παρουσιάσεις, δεν γίνονται δεκτές ως τεκμηρίωση της συγγραφικής
εμπειρίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις) των υποψηφίων.



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

να

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σε
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) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση valasi@imegsevee.gr έως την 01 Αυγούστου 2022 και
ώρα 16:00 και με την ένδειξη (θέμα/subject) «5031891/ΥΕ1/IMPACT
ASSESSMENT.
Επισημαίνεται
εμφατικά
ότι
ο
ηλεκτρονικός
φάκελος
υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει υποβληθεί 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και
την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία
προσωπικών δεδομένων, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(ΓΚΠΔ) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019, όπως ισχύει).
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, με email
επικοινωνίας το info@imegsevee.gr.
Δεδομένα που συλλέγουμε: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες
που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (λ.χ.
όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κοκ), καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του
νόμου υποχρεώσεών μας (λ.χ. στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, κ.ο.κ.). Τα δεδομένα αυτά
συλλέγονται με τη συμπλήρωση της παρούσας, καθώς και με την προσκόμιση τυχόν
συμπληρωματικών εγγράφων που επισυνάπτετε σε αυτή.
Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας: Τα στοιχεία που μας χορηγείτε τα
χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης, για την εκπλήρωση των
νόμιμων υποχρεώσεων μας (λ.χ. φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις), καθώς και στο
πλαίσιο εξυπηρέτησης του εννόμου συμφέροντός μας για την προαγωγή του σκοπού του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας
για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση/
λήξη αυτής για χρονικό διάστημα 5 ετών, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα
διαγράφονται από τα αρχεία μας με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.
Αποδέκτες των δεδομένων: Μπορεί να διαβιβάσουμε στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο
για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα
για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
τήρησης μητρώου συνεργατών για κάθε έργο συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας,
ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικός λογαριασμός. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να έχουν
ως πιθανό αποδέκτη το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλες δημόσιες εποπτικές αρχές (λ.χ.
αστυνομικές, φορολογικές αρχές). Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, τα εν
λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των
νομίμων αρμοδιοτήτων τους.
Τα δικαιώματά σας: Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαιώματα: (α) πρόσβασης και
ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε)
φορητότητας των δεδομένων σας και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την
συγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε
της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να
απευθυνθείτε εγγράφως στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (e-mail: dpo@imegsevee.gr ). Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του
αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο
(2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος
αριθμός αιτημάτων.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο αίτημά
σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου
του «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», διαθέσιμη στο https://imegsevee.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε
τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο
dpo@imegsevee.gr.

