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24/02/2023 
Αρ. Πρωτ. 15416 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 
 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 

5069281 ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ» 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - Ε.Κ.Τ.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «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 Διά Βίου Μάθηση». 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών 
κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» το οποίο εκτός από τις ενέργειες ανάπτυξης και συγγραφής 29 οδηγών 
κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων περιλαμβάνει και το Πακέτο Εργασίας 3 
«Ανάπτυξη μεθοδολογίας επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκπαιδευτικών 
περιεχομένων».  
 
Στη βάση αυτή, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας υπόψη: 
α) Την υπ’ αρ. 3012 - 19/06/2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  με τίτλο «Διαμόρφωση 
οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 111.  
β) Τη με αριθμ. 5359/08.12.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση 
οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.)» και MIS 5069281 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
γ) Την υπ. αριθ. 66358/29-06-2022 Απόφαση Ένταξης με θέμα την 1η Τροποποίηση της 
Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.» με κωδικό ΟΠΣ 5069281 
δ) Το Συμφωνητικό Σύμπραξης με τους ακόλουθους φορείς: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ –ήτοι  τους επιστημονικούς φορείς των Θεσμικών Κοινωνικών 
Εταίρων– καθώς επίσης με τον ΕΟΠΠΕΠ  
ε) Τη με αριθμ. 12614/22.04.2021 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 3 
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στ) Τη με αριθμ. 12702/14.07.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα 
του Υποέργου 3 
 ζ) Τη με αριθμ. 15013/25.10.2022 2η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα 
του Υποέργου 3 
η) Την από 19.05.2022 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την έγκριση δημοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης 1 επιστημονικού 
συνεργάτη 
θ) Τον Ν. 4763/2020 ΦΕΚ Α’ 254 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
ι)Τις με Αριθ. Πρωτ.: 61665 - 11/06/2019 Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών 
προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 
12 της ΥΠΑΣΥΔ  
κ) Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2020ΣΕ34510426 και 
το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει  
λ) Την από 11/11/2019 5η τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση καταστατικού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
με αριθμό μητρώου καταχώρησης 449100 και αριθμό μητρώου κατάθεσης 453/2019 στα 
βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών 
 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 
 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εκ μέρους της ως άνω σύμπραξης, θα αναπτύξει μια μεθοδολογία έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή η επανεξέταση – αποτίμηση της καταλληλότητας (εγκυρότητας και 
επικαιρότητας) των  περιεχομένων μάθησης στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και ο εκσυγχρονισμός 
τους όπου αυτός κρίνεται απαραίτητος. Δεδομένων των σχετικά συχνών μεταβολών σε αυτά 
εξαιτίας των αλλαγών στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, όπως και στο θεσμικό και 
εργασιακό πλαίσιο, θεωρείται αναγκαία η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας επισκόπησης, 
αποτίμησης της επικαιρότητας και έγκαιρης ενσωμάτωσης των βασικών αλλαγών που 
απαιτούνται στα εκπαιδευτικά περιεχόμενα ώστε οι οδηγοί κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. να 
συνάδουν με τις εξελίξεις και μετασχηματισμούς στο κάθε επάγγελμα / ειδικότητα. Τα 
παραπάνω κρίνονται απαραίτητα ως συμβολή για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός μηχανισμού 
συστηματικής παρακολούθησης των αλλαγών στα διάφορα αντικείμενα κατάρτισης / 
ειδικότητες και της ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της κάθε ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 
(όταν απαιτείται). 
 
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 3 και η ισχύουσα 
απόφαση υλοποίησης υποέργου 3 με ίδια μέσα,  
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β. η οριζόντια εκπαιδευτική μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών κατάρτισης, εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων   και τράπεζας θεμάτων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
από το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 
γ. τα μεθοδολογικά πρότυπα του οδηγού κατάρτισης, του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και της 
τράπεζας θεμάτων  
δ. δείγμα των οδηγών κατάρτισης, των εκπαιδευτικών  εγχειριδίων και της τράπεζας θεμάτων 
των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. κ.ά. 
 
Αναλυτικότερα,  το περιεχόμενο των εργασιών θα είναι: 

1. Η ανάπτυξη και περιγραφή συστήματος (αρχές, διαδικασίες και εργαλείο/α) (π.χ. 
ερωτηματολόγιο) επισκόπησης και αποτίμησης της καταλληλότητας των 
υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών (οδηγοί κατάρτισης, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
τράπεζες θεμάτων) και καταγραφής αναγκών προσαρμογής σε τυχόν νέες εξελίξεις 
και μαθησιακά περιεχόμενα και  

2. Η ανάπτυξη – εκπόνηση και δοκιμαστική χρήση μεθοδολογικού οδηγού με 
προσδιορισμένα βήματα για τη διαδικασία επικαιροποίησης και συνοδευτικά 
εργαλεία (templates) συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εφαρμογής (road map) σε 
απλουστευμένη μορφή για την άμεση και εύκολη αξιοποίησή τους. 

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 προς τις διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών. 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου θα αφορά σε έξι (6) ανθρωπομήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της, με λήξη το αργότερο έως 30/09/2023 και το παρεχόμενο έργο θα 
πραγματοποιείται από την έδρα του/της συνεργάτη/ιδας. Απαιτεί όμως και συναντήσεις με 
την ομάδα έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης (έδρα ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα) είτε διαδικτυακά. Οι εργασίες, τα παραδοτέα 
του/της επιστημονικού συνεργάτη, όπως και οι χρόνοι παράδοσης αυτών εξειδικεύονται 
ενδεικτικά ως εξής: 
 
 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Συγγραφή μελέτης μεθοδολογίας  

Πίνακας περιεχομένων μελέτης, 
περίληψη, ενδεικτικές περιγραφές 
προτεινόμενων κεφαλαίων μελέτης, 
χρονοδιάγραμμα συγγραφής 
μελέτης κ.α. 

Έως 20 ημέρες 
από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
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Ενδιάμεσο παραδοτέο:  
1. Σύστημα (αρχές, 

διαδικασίες και εργαλείο/α) 
(π.χ. ερωτηματολόγιο) 
επισκόπησης και 
αποτίμησης της 
καταλληλότητας των 
υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών υλικών και 
καταγραφής αναγκών 
προσαρμογής σε τυχόν νέες 
εξελίξεις και μαθησιακά 
περιεχόμενα, 

2. Έκθεση αναφοράς για το 
παραχθέν έργο 

Έως τρεις (3) 
μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

Τελικό παραδοτέο:  
1. Μεθοδολογικός οδηγός με 

προσδιορισμένα βήματα 
για τη διαδικασία 
επικαιροποίησης και τα 
συνοδευτικά εργαλεία 
(templates)  

2. Αποτύπωση της 
δοκιμαστικής χρήσης του 

3. Οδηγίες εφαρμογής (road 
map) σε απλουστευμένη 
μορφή  

4. Έκθεση αναφοράς για το 
παραχθέν έργο 

Έως έξι (6) μήνες 
από την 
υπογραφή της 
σύμβασης  

Η κάθε έκθεση αναφοράς για το παραχθέν έργο θα περιλαμβάνει και τυχόν υποστηρικτικό 
υλικό που αξιοποιήθηκε (πάσης φύσεως μελετητικά υλικά που θα προκύψουν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης, λόγου χάρη πηγές άντλησης στοιχείων, πρακτικά συναντήσεων με 
εταίρους έργου κ.ο.κ.). 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή παραδοτέων συγκροτείται με 
σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής 
Παραδοτέων. Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του/της αντισυμβαλλόμενου/ης και 
παραλαμβάνει οριστικώς τα παραδοτέα του/της με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
 
 
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 (βλ. σημείο IX), 



 

5 

 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα 
αρμόδια όργανα τίτλου σπουδών του εξωτερικού στην επιστημονική περιοχή της 
εκπαίδευσης ενηλίκων ή/και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (βλ. σημείο IX), 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ή/και συμμετοχή 
(εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή  από επιστημονικό υπεύθυνο) ενός (1) 
τουλάχιστον έργου ανάπτυξης μεθοδολογικών προδιαγραφών και συνοδευτικών 
εργαλείων και εντύπων για υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης (βλ. 
σημείο IX). 

 
Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής 
στην πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από 
τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 
 
Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 
Τουλάχιστον μια (1) επιστημονική δημοσίευση (εκτός διδακτορικής διατριβής/μεταπτυχιακή 
εργασίας) σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης –κατάρτισης ή/και γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων (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 επιστημονικό υπεύθυνο) (βλ. σημείο IX). 
 
 
 
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 

Τουλάχιστον μια (1) 
επιστημονική δημοσίευση 
(εκτός διδακτορικής 
διατριβής/μεταπτυχιακή 
εργασίας) σε ζητήματα 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης –κατάρτισης 
ή/και γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων 
(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 
30) 

Μια (1) δημοσίευση  20 

Δύο (2) δημοσιεύσεις  25 

Τρεις (3) δημοσιεύσεις 30 

Υποσύνολο Α’ 30 

B 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
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1 Συνέντευξη 
Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και μέσω skype/zoom) 

10* 

Κριτήρια 
αξιολόγη
σης 

1ο κριτήριο 
Κατανόηση αντικειμένου πρόσκλησης και 
αρχικές προτάσεις προσέγγισης του έργου 

3/10 

2ο κριτήριο 
Ικανότητα και αμεσότητα ανταπόκρισης στις 
απαιτήσεις της θέσης 

2/10 

3ο κριτήριο 

Γνώσεις/εμπειρία σε θέματα αναφορικά με 
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ενεργειών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με έμφαση στα Ι.Ε.Κ., με 
ζητήματα αγοράς εργασίας και πολιτικών 
απασχόλησης, με διεξαγωγή ποιοτικών 
κοινωνικών ερευνών κ.α. 

3/10 

4ο κριτήριο 
Γενική παρουσία  
(επικοινωνιακές δεξιότητες, αμεσότητα 
λόγου, κατανόηση, αντίληψη, κ.ο.κ.) 

2/10 

Υποσύνολο Β’  10 

Γενικό σύνολο 40 

 
ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καταρτίζεται ο 
Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά 
κατάταξης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr). Οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην 
αίτησή τους, για την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση υποβολή της υποψηφιότητάς τους 
ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την 
επομένη της ενημέρωσής τους για την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.  
Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι 
υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης από τον αναρτημένο 
Οριστικό Πίνακα Κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Επισημαίνεται ότι μετά την 
άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας 
καθίσταται Οριστικός  

 
* 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). 
 

http://www.imegsevee.gr/
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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 – 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. 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. 
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. Ο/Η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί 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 του/της θα τηρεί 
εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του/της 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  που μπορεί μόνο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να τα 
διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα 



 

8 

 

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. 
Ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα  που θα επιλεγεί θα υποβάλλει 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». 
 
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 και με 
την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο 
εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και υπό την επιφύλαξη 
της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ. 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, 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 θα καταβληθεί τμηματικά, με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου και ως 
εξής: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 
Συγγραφή 
μελέτης 

μεθοδολογίας 

Πίνακας περιεχομένων μελέτης, περίληψη, ενδεικτικές 
περιγραφές προτεινόμενων κεφαλαίων μελέτης, 
χρονοδιάγραμμα συγγραφής μελέτης κ.α. 

40% της 
συνολικής 
αμοιβής 

Ενδιάμεσο παραδοτέο:  
Σύστημα (αρχές, διαδικασίες και εργαλείο/α) (π.χ. 
ερωτηματολόγιο) επισκόπησης και αποτίμησης της 
καταλληλότητας των υφιστάμενων εκπαιδευτικών 
υλικών και καταγραφής αναγκών προσαρμογής σε τυχόν 
νέες εξελίξεις και μαθησιακά περιεχόμενα, 

 

Έκθεση αναφοράς για το παραχθέν έργο 
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Τελικό παραδοτέο:  
1. Μεθοδολογικός οδηγός με προσδιορισμένα 

βήματα για τη διαδικασία επικαιροποίησης και 
τα συνοδευτικά εργαλεία (templates)  

2. Αποτύπωση της δοκιμαστικής χρήσης του 
3. Οδηγίες εφαρμογής (road map) σε 

απλουστευμένη μορφή  

60% της 
συνολικής 
αμοιβής 

Έκθεση αναφοράς για το παραχθέν έργο 

 
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 (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας),  

1. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει 

ότι  

• όλα τα στοιχεία του διαβιβαστικού/αίτησης είναι ακριβή και αληθή καθώς και ότι 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας 
πρόσκλησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι, 

• διαθέτει ή θα διαθέτει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών και θα το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της. Σε περίπτωση που ο/η 
υποψήφιος διαθέτει ήδη την ιδιότητα του επιτηδευματία με τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών θα προσκομίσει και βεβαίωση επιτηδεύματος (Αντίγραφο έγγραφο 
έναρξης επιτηδεύματος, τυχόν μεταβολές και ΚΑΔ). 

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό 
τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr  

• Ζητούμενοι/Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών  
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών 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. 

4. Αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ή/και 
συμμετοχή (εφόσον πιστοποιείται αυτή από επιστημονικό υπεύθυνο) ενός (1) 
τουλάχιστον έργου ανάπτυξης μεθοδολογικών προδιαγραφών και συνοδευτικών 
εργαλείων και εντύπων για την υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης ή/και 
κατάρτισης  

✓ είτε αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου επιχείρησης (-
εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων από τα οποία να προκύπτει 

http://www.gov.gr/
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ρητά ο τίτλος του έργου, το αντικείμενο εργασιών, η χρονική διάρκεια απασχόλησης 
και ο ρόλος του/της υποψήφιου/ιας,  

✓ είτε αντίγραφα σχετικών συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει ρητά ο τίτλος του 
έργου, το αντικείμενο εργασιών, η χρονική διάρκεια απασχόλησης και ο ρόλος 
του/της υποψήφιου/ιας, συνοδεία παραστατικού/ων πληρωμής. Μεμονωμένες 
συμβάσεις ή μεμονωμένα παραστατικά πληρωμής  δε θα ληφθούν υπόψη. 
Σημειώνεται ότι  
α) υποψήφιοι που απέκτησαν τη ζητούμενη συγγραφική εμπειρία ως μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα e-ΕΦΚΑ που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias στην οποία να αναγράφεται η 
επωνυμία του εκάστοτε εργοδότη, η χρονική διάρκεια ασφάλισης και το είδος της 
απασχόλησης που παρασχέθηκε. 
β) υποψήφιοι που απέκτησαν τη ζητούμενη συγγραφική εμπειρία ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες οφείλουν να προσκομίσουν και εκτύπωση των στοιχείων μητρώου 
μέσω της προσωπικής πληροφόρησης επιχειρήσεων από το TAXISnet όπου ευκρινώς 
αναγράφονται η έναρξη και το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν μεταβολές 
της (εναλλακτικά για επαγγελματίες με παλαιότερη δραστηριότητα: έγγραφο έναρξης 
επιτηδεύματος από την εφορία ή σχετική βεβαίωση ΟΑΕΕ, όπου ευκρινώς 
αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης, τυχόν μεταβολές και ΚΑΔ), 

5. Αποδεικτικά για δημοσιεύσεις  
Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις (εκτός διδακτορικής διατριβής/μεταπτυχιακής 
εργασίας) 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 αποδεικνύεται η συμμετοχή συγγραφής σε αυτή από 
επιστημονικό υπεύθυνο). 
Στο πλαίσιο αυτό τα ως άνω αποδεικνύονται:    

✓ είτε με ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας της δημοσίευσης, όπου να 
αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου ως κύριου συγγραφέα/μελετητή ή/και ως 
μέλος ομάδας συγγραφέων/μελετητών καθώς και των περιεχομένων της, 

✓ είτε με πλήρες αντίγραφο της ίδιας της δημοσίευσης, με σαφή αναφορά  στα στοιχεία 
του υποψηφίου και στο περιεχόμενο της δημοσίευσης, 

✓ είτε με βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναγράφεται για τον υποψήφιο και με 
σαφήνεια το θεματικό αντικείμενο/περιεχόμενο της δημοσίευσης 
 

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 την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 με αναφορά στο 
θέμα: Μελέτη για την ανάπτυξη μεθοδολογίας επικαιροποίησης εκπαιδευτικών 
περιεχομένων - MIS 5069281 στο Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ – 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. 
 

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias
mailto:mpekri@imegsevee.gr
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Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο 
τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 318 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 – 14.00. 
 

 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 
 
 
 

Ανδρέας Νάζος 
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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.  

mailto:info@imegsevee.gr
mailto:dpo@imegsevee.gr
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dpa.gr/
https://imegsevee.gr/
mailto:dpo@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Διαβιβαστικό/Αίτηση Υποψηφίου 
…..../….../2023 

ΠΡΟΣ: 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα 10433 

 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 15416/24.02.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5069281 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΟΛΗ-ΤΚ  

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

EMAIL  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (με κείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
σημείου ΙΧ2 της παρούσας) 

  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή/και ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή/και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ή/και ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 


