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09.03.2023 

Αρ. Πρωτ. 15479 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – συμβούλων 
εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ειδικά 

προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
(ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του 
έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.  
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» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων 
από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ 
ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων 
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας 
μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.  
Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 
εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), 
ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί  

- το Υποέργο 3 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία»,  

- το Υποέργο 5 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Περιφέρειες σε 
Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά», 

- το Υποέργο 7 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις περιφέρειες Μετάβασης 
(ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα»,  

τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τo πακέτο εργασίας 3 «Εξεύρεση θέσεων πρακτικής 
άσκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας» και το πακέτο εργασίας 4 «Σύζευξη 
με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις». 
 
Στη βάση αυτή το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την από 25/01/2023 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του και τις με αρ. πρωτ. 15115/05.12.2022 ΑΥΙΜ ΥΕ3, 15116/05.12.2022 ΑΥΙΜ ΥΕ5 
και 15117/05.12.2022 ΑΥΙΜ ΥΕ7 της πράξης με MIS 5069416, προβαίνει στη δημοσίευση της 
παρούσας, προκειμένου για τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – 
συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ως άνω έργου και ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης θέσεων πρακτικής 
άσκησης και σύζευξης ωφελούμενων με αυτές στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων 
Νήσων και Στερεάς Ελλάδας ως εξής: 
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Πίνακας 1  

Περιφέρειες υλοποίησης έργου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Ενδεικτική 

κατανομή εκπαιδευόμενων 
ΙΕΚ (αριθμός ατόμων) 

Ήπειρος Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – 
Ήπειρος, Θεσσαλία 

118 

Θεσσαλία 313 

Ιόνια Νησιά Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά 22 

Στερεά Ελλάδα Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα 128 

 
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση ενεργειών εξεύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης και σύζευξης 
με αυτές από τους συμβούλους εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων θα υλοποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, ενώ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έναρξη 
τους αναμένεται από τον Απρίλιο 2023 με την ολοκλήρωσή τους να ακολουθεί την πορεία 
εφαρμογής του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 το φυσικό αντικείμενο του οποίου 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2023.   
Η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του συμβούλου εκπαιδευόμενων και επιχειρήσεων 
ανέρχεται στα 20€/συνάντηση (κατά προσέγγιση δύο συναντήσεις με επιχειρήσεις και δύο 
συνεδρίες – συναντήσεις με ωφελούμενους), συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών 
επιβαρύνσεων και εξόδων μετακίνησης – διατροφής που ενδεχομένως προκύψουν.  
Με τους εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους εκπαιδευομένων ΙΕΚ και επιχειρήσεων θα 
συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και ο ανώτατος αριθμός ωφελούμενων και 
επιχειρήσεων που δύναται να αναλάβουν θα καθορίζεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου. 
Σημειώνεται εμφατικά ότι  

- η ένταξη στο εν λόγω μητρώο δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Αυτή θα προκύπτει όταν διαπιστώνεται η σχετική ανάγκη παροχής των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών. 

- οι υποψήφιοι/ες, στην αίτησή τους θα πρέπει να επιλέξουν επιθυμητή περιφέρεια 
απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη α) την απαίτηση δια ζώσης συναντήσεων με 
τον/την ωφελούμενο/η, τις επιχειρήσεις υποδοχής και συναντήσεις με την ομάδα 
έργου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο, β) ότι η επιλογή περιφέρειας αφορά το 
σύνολο των πόλεων που αυτή περιλαμβάνει. 

 
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η πρόσκληση υποψηφίων, για την υποβολή αίτησης 
συμμετοχής τους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο ως άνω έργο, ως εξωτερικοί συνεργάτες – 
σύμβουλοι εκπαιδευομένων ΙΕΚ και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης 
κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης και σύζευξης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ με αυτές στις 
περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την με 
αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική 
άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».  
Πιο συγκεκριμένα, οι εξωτερικοί συνεργάτες – σύμβουλοι εκπαιδευομένων ΙΕΚ και 
επιχειρήσεων θα καλούνται να διερευνήσουν με ποιοτικούς όρους και να εξειδικεύσουν 
αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική σύζευξη εκπαιδευόμενων ΙΕΚ των περιφερειών Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας με υπάρχουσες θέσεις πρακτικής σε 
επιχειρήσεις αντίστοιχων περιφερειών.  
Η σύζευξη εκπαιδευόμενου ΙΕΚ και επιχείρησης, σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, θα 
υλοποιείται αυτόματα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά 
για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416) και ανά περιφέρεια και με βάση τις ειδικότητες 
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των εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και των παρεχόμενων θέσεων πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό η 
απασχόληση των εξωτερικών συνεργατών – εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων θα 
περιλαμβάνει: 

o Συνεργασία με την ομάδα έργου του φορέα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
o Συμμετοχή σε διά ζώσης συναντήσεις (και ανά περίπτωση και διαδικτυακές) με την 

ομάδα έργου του φορέα σε περιφερειακό επίπεδο (Λάρισα, Ιωάννινα),  
o Επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις πρακτικής στις 

περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας, όπου κρίνεται 
αναγκαίο και σε συνεννόηση με την ομάδα του έργου, 

o Διερεύνηση των αναγκών των εν λόγω επιχειρήσεων σε επίπεδο θέσης πρακτικής 
άσκησης, 

o Διερεύνηση και επαλήθευση των δεξιοτήτων και προσόντων των εκπαιδευόμενων, 
o Διενέργεια κατ’ ελάχιστον μίας συνεδρίας ανά εκπαιδευόμενο/η των περιφερειών 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας με σκοπό τη διερεύνηση των 
δεξιοτήτων του/της. Οι συνεδρίες θα γίνονται κυρίως διά ζώσης. Σε ειδικές 
περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, 
συνεδρίες μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, 

o Χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (ερωτηματολόγια) για την εξειδικευμένη σύζευξη 
εκπαιδευόμενου/ης Ι.Ε.Κ. – επιχείρησης (επιβεβαίωση ή αλλαγής αρχικής 
αυτοματοποιημένης σύζευξης), 

o Σύζευξη εκπαιδευομένων ΙΕΚ στις περιφέρειες Ηπείρου (118 εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ), 
Θεσσαλίας (313 εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ, Ιονίων Νήσων (22 εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ) και 
Στερεάς Ελλάδας (128 εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ) με αντίστοιχες παρεχόμενες θέσεις 
πρακτικής, 

o Συμμετοχή στην παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων με 
επισκέψεις ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις υποδοχής (όπου κρίνεται αναγκαίο) 
με χρήση των αντίστοιχων εργαλείων ποιοτικού ελέγχου της πρακτικής άσκησης 
(ερωτηματολόγια). 

 
ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν ανωτέρω θα ξεκινούν από την 
υπογραφή της σύμβασης. Τα παραδοτέα του/της εξωτερικού συνεργάτη/τιδας - συμβούλου 
εκπαιδευομένων ΙΕΚ και επιχειρήσεων θα εξειδικεύονται ως εξής: 

• Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, με αναφορά και σε ποσοτικά στοιχεία (π.χ. αριθμός 
επισκέψεων σε επιχειρήσεις για διερεύνηση των θέσεων πρακτικής άσκησης), 

• Παρουσιολόγια συνεδριών και συναντήσεων με εκπαιδευόμενους και επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση εξ αποστάσεως συνεδριών αποδεικτικά παρακολούθησης (εξαγόμενες 
αναφορές από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας, email επικοινωνίας, 
screenshot κτλ), 

• Συμπληρωμένα εργαλεία για την εξειδικευμένη σύζευξη των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. με 
ανάλογες θέσεις πρακτικής άσκησης που θα αναλάβουν, 

• Κατάλογος τελικής σύζευξης εκπαιδευομένων/ θέσεων πρακτικής άσκησης ανά 
περιφέρεια εφαρμογής του έργου, 

• Συμπληρωμένα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου της πρακτικής άσκησης (όπου 
απαιτείται).  

Για την παρακολούθηση κάθε σύμβασης και την παραλαβή παραδοτέων αυτής συγκροτείται 
με σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής 
Παραδοτέων. Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο των αντισυμβαλλόμενων και παραλαμβάνει 
οριστικώς το σύνολο των παραδοτέων με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α) Απαιτούμενα Προσόντα 

o Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος 
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές ή οικονομικές 
επιστήμες. 

Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 
o Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές ή οικονομικές 

επιστήμες ή στη Συμβουλευτική/ Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Διά βίου 
εκπαίδευση της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής, 

o Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στη 
συμβουλευτική ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους 

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

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 10 

Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
ανθρωπιστικές ή κοινωνικές ή 
οικονομικές επιστήμες  

5 

Μεταπτυχιακός τίτλος στη 
Συμβουλευτική/Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ή στη Διά Βίου 
Εκπαίδευση 

10 

2 
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία 

 
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 15 

Τεκμηριωμένη επαγγελματική 
εμπειρία ως 2 έτη στη 
συμβουλευτική ή / και 
επαγγελματικό προσανατολισμό σε 
ενηλίκους 

5 

Τεκμηριωμένη επαγγελματική 
εμπειρία άνω των 2 ετών και ως 5 
έτη στη συμβουλευτική ή / και 
επαγγελματικό προσανατολισμό σε 
ενηλίκους 

10 

Τεκμηριωμένη επαγγελματική 
εμπειρία άνω των 5 ετών στη 
συμβουλευτική ή / και 
επαγγελματικό προσανατολισμό σε 
ενηλίκους 

15 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 25 

Τα «απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται. Η βαθμολόγηση των 
«επιθυμητών προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα «απαιτούμενα προσόντα» θα 
πραγματοποιηθεί με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.  
 
ΙV. ΧΡΟΝΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στην παρούσα πρέπει να προβεί στην παρακάτω 
ενέργεια:  
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Να αποστείλει αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ φάκελο υποψηφιότητας, ο 
οποίος περιλαμβάνει αίτηση συμμετοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Διαβιβαστικό/Αίτηση 
Υποψηφίου) με την επισύναψη σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών.  
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται:  

o είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή 
pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 ΜΒ),  

o είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer), 
στο email larisa@imegsevee.gr με κοινοποίηση στο kagkelari@imegsevee.gr με θέμα:  
«Ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας / ΟΠΣ 5069416 – ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ/Πρόσκληση 
15479/09.03.2023». 
 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών θα είναι ανοικτή 
έως τις 31/05/2023 και ώρα 23:59, δηλαδή έως και πέντε (5) μήνες πριν την προβλεπόμενη 
λήξη της υλοποίησης δράσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για εκπαιδευόμενους 
ΙΕΚ. Ωστόσο και σε περίπτωση που το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κρίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες παροχής 
των προαναφερόμενων υπηρεσιών είτε ανά περιφέρεια είτε επί του συνόλου αυτών από τους 
ενταχθέντες συμβούλους εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων στο υπό σύσταση ανοικτό 
μητρώο ο ως άνω χρόνος δύναται να τροποποιηθεί με σχετική ενημέρωση που θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του. 
Επισημαίνεται εμφατικά ότι: 

- Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως την ως 
άνω ημερομηνία και ώρα διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος. 

- Οι υποψήφιοι/ες, στην αίτησή τους θα πρέπει να επιλέξουν επιθυμητή περιφέρεια 
απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη α) την απαίτηση δια ζώσης συναντήσεων με 
τον/την ωφελούμενο/η, τις επιχειρήσεις υποδοχής και τις συναντήσεις με την ομάδα 
έργου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο, β) ότι η επιλογή περιφέρειας αφορά το 
σύνολο των πόλεων που αυτή περιλαμβάνει. 

 
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι: 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

• Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται 
στον φάκελο υποψηφιότητας (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας),  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει ότι 
όλα τα στοιχεία της 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 (δύναται να εκδοθεί είτε από δημόσια 
αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ. ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr), 

• Ζητούμενοι/Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών  
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/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, 

• Αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας:  

mailto:larisa@imegsevee.gr
mailto:kagkelari@imegsevee.gr
http://www.gov.gr)/
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Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στη 
συμβουλευτική ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους αποδεικνύεται:    

✓ είτε με αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου επιχείρησης (-
εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων από τα οποία να προκύπτει 
ρητά το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του 
υποψηφίου.  

✓ είτε με αντίγραφα σχετικης/ών συμβάσης/εων, συνοδεία παραστατικού/ων 
πληρωμής, από την/τις οποία/ες να προκύπτει ρητά το είδος και η χρονική διάρκεια 
της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου. Μεμονωμένες συμβάσεις 
ή μεμονωμένα παραστατικά πληρωμής  δε θα ληφθούν υπόψη.  

Σημειώνεται ότι  
α) υποψήφιοι που απέκτησαν τη ζητούμενη εμπειρία 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,  
β) υποψήφιοι που απέκτησαν τη ζητούμενη 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. 
 

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Επαναλαμβάνεται ότι η ένταξη στους πίνακες κατάταξης εξωτερικών συνεργατών συμβούλων 
εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Αυτή θα προκύπτει όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών και ακολούθως με βάση τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου 
συνεργάτη.  
Συνεπώς και σε ενδεχόμενο συνεργασίας θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπάνω με την 
τελική επιλογή να πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί τόσο 
για το σκοπό αυτό (επιλογής συνεργασίας και σύνδεσης με ωφελούμενο) όσο και για την 
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων εκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε περιπτώσεις 
ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει 
από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με βάσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του φακέλου 
υποψηφιότητας. 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες εφόσον πληρούν τις ως άνω ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 
στην παρούσα πρόσκληση, εντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε 
προσωρινούς πίνακες ανά περιφέρεια υλοποίησης του έργου και κατατάσσονται σε αυτούς 
βάσει του ελάχιστου κριτηρίου συμμετοχής ή/και των παραπάνω πρόσθετων κριτηρίων 
βαθμολόγησης. Σημειώνεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 
αντίστοιχων αποδεικτικών δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά την βαθμολόγηση. 
Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται κατ’ εξουσιοδότηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα ως άνω προσωρινά αποτελέσματα (απόρριψης ή/και κατάταξης) μέσω 
ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια υλοποίησης του έργου) στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις αποστέλλονται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: larisa@imegsevee.gr και οφείλουν να είναι 
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.  

http://www.imegsevee.gr/
mailto:larisa@imegsevee.gr
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Μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα 
συσταθεί για σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και κατ’ εξουσιοδότηση του 
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά 
αποτελέσματα κατάταξης μέσω ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης (ανά περιφέρεια 
υλοποίησης του έργου) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr).  
Επισημαίνεται ότι  

• μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, οι εκάστοτε 
Προσωρινοί Τελικοί Πίνακες καθίστανται Οριστικοί, 

• με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό δε θα υπάρξει ένας τελικός αξιολογικός 
πίνακας κατάταξης υποψηφίων, αλλά οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
VI. 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.  
 
VII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή 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. 
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 
5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβαίνει στην κοινοποίηση των προσωρινών και οριστικών 
αποτελεσμάτων κατάταξης στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.imegsevee.gr) με βάση τον 

http://www.imegsevee.gr/
http://www.imegsevee.gr/
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αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε 
υποψηφίου. 
Ο/Η συνεργάτης 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 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 κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του συνδικαιούχου φορέα  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που μπορεί μόνο αυτό να τα 
διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα 
εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του/της συνεργάτη. Με την υπογραφή της 
σύμβασης, ο/η συνεργάτης 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. 
 
VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Οι εξωτερικοί συνεργάτες σύμβουλοι εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων πρόκειται να 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι την λήξη αυτής, ήτοι έως την προβλεπόμενη λήξη (31/10/2023) υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της πράξης με MIS 5069416. 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 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση». Σημειώνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς 
οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου (Ν. 2527/1997, Άρθρο 6). 
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. 
 
IX. ΑΜΟΙΒΗ 
Η αμοιβή ενός εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20€)/συνάντηση (κατά προσέγγιση δύο συναντήσεις με 
επιχειρήσεις και δύο συνεδρίες – συναντήσεις με ωφελούμενους), συμπεριλαμβανομένων 
όλων των ισχυουσών επιβαρύνσεων και εξόδων μετακίνησης – διατροφής που ενδεχομένως 
προκύψουν.  
Η καταβολή του ποσού σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη θα πραγματοποιείται συνολικά (100%) 
άμα τη οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παραλαβής Παραδοτέων που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σε συνέχεια έκδοσης 
του πρακτικού οριστικής παραλαβής παραδοτέων και του νόμιμου φορολογικού 
παραστατικού από τη μεριά του εξωτερικού συνεργάτη ή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 
 
VIII. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Η πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7α της ΥΑ 137675/EΥΘΥ1016/18 (5968 Β).  

http://www.imegsevee.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
παρέχονται για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 2410 579876 
και για τις περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων στο 26510 44727, καθημερινά Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες 11:00-16:00. 
 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Νάζος Ανδρέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Το IME 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 IME 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 IME ΓΣΕΒΕΕ (e-mail: dpo@imegsevee.gr ). Το IME 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 «IME ΓΣΕΒΕΕ», διαθέσιμη 
στο https://imegsevee.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του «IME ΓΣΕΒΕΕ» στο dpo@imegsevee.gr. 

 
 
 
 

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

ΠΡΟΣ: 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15479/09.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5069416 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) 

 
 

Επιθυμητές περιφέρειες απασχόλησης Επιλογή με αύξουσα σειρά αρίθμησης 

Θεσσαλίας  

Ηπείρου  

Ιονίων Νήσων  

Στερεάς Ελλάδας  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΟΛΗ-ΤΚ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

EMAIL  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει ότι 
όλα τα στοιχεία της 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. 

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές ή οικονομικές 
επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου 
από τα αρμόδια όργανα. 

  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανθρωπιστικές ή κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες ή 
στη Συμβουλευτική / Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Διά βίου εκπαίδευση της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τα αρμόδια 
όργανα.   

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στη 
συμβουλευτική ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους.   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


