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Αζήλα, 22/06/2020 
Αξ. Πξση.: 1474/22.06.2020 

 

 

ΘΔΜΑ:  

Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα (Πξνζσξηλόο Πίλαθαο Καηάηαμεο Πξνηάζεσλ) 

Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (αξηζ. πξση.: 1427) γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ κε πέληε (5) 

επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο (Κσδηθνί ζέζεσλ : 5031891/Β.2.1, Κσδηθόο 

ζέζεο 5031891/Β.2.2) - (Κσδηθνί ζέζεσλ 5031891/Β.2.3 θαη 

5031891/Β.2.4) - (Κσδηθόο ζέζεο 5031891/Β.2.5) ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Γξάζεηο ΙΝΔΜΤ» ηεο Πξάμεο 

«Παξεκβάζεηο ησλ Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ γηα ηε δηεξεύλεζε δεμηνηήησλ 

ζην πιαίζην ηνπ Μεραληζκνύ Γηάγλσζεο Αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» 

κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5031891, ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,  

Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020», θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από 

εζληθνύο πόξνπο. 

Σηο πλαίζιο ηηρ ςπ. απιθμ. 1427 Ππόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηος 

ΙΝΔΜΥ για ηην ςποβολή πποηάζευν για ηη ζύνατη ζςμβάζευν έπγος με πένηε (5) 

επιζηημονικούρ ζςνεπγάηερ (Κυδικοί θέζευν : 5031891/Β.2.1, Κυδικόρ θέζηρ 

5031891/Β.2.2)  (Κυδικοί θέζευν 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4) - (Κυδικόρ 

θέζηρ 5031891/Β.2.5) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ ηος Υποέπγος 3 

«Γπάζειρ ΙΝΔΜΥ» ηηρ Ππάξηρ «Παπεμβάζειρ ηυν Κοινυνικών Δηαίπυν για ηη 

διεπεύνηζη δεξιοηήηυν ζηο πλαίζιο ηος Μησανιζμού Γιάγνυζηρ Αναγκών ηηρ 

αγοπάρ επγαζίαρ» με κυδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, ηο οποίο ςλοποιείηαι μέζυ ηος 

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,  Δκπαίδεςζη & 

Για Βίος Μάθηζη 2014-2020», και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπυπαφκή 

Ένυζη (Δςπυπαφκό Κοινυνικό Ταμείο) και από εθνικούρ πόποςρ. 
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Σν ΙΝΔΜΤ, ζύκθσλα κε ηελ από 22/06/2020 Απόθαζε ηεο ΓΔ ηνπ , 

αλαθνηλώλεη ηα  πξνζσξηλά απνηειέζκαηα (Πξνζσξηλόο Πίλαθαο 

Καηάηαμεο πξνηάζεσλ) ηεο ππ. αξηζκ. 1427 Πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

έξγνπ κε πέληε (5) επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο. 
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Α΄ Φάζε αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ 

(έιεγρνο θξηηεξίσλ On/Off) 

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.1 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1                                                                                                                                 
Γηδαθηνξηθόο ηίηινο 
ζπνπδώλ ν νπνίνο 
απνθηήζεθε ζηελ 
εκεδαπή ή ηζόηηκν 

αλαγλσξηζκέλν από 
ηα αξκόδηα όξγαλα 
ζε πεξίπησζε πνπ 
απνθηήζεθε από 

ίδξπκα ηνπ 
εμσηεξηθνύ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2                                                                                                
Δπαγγεικαηηθή - εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ ζε 

ηνκείο ζπληνληζκνύ, 
δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο έξγσλ πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Σακείν) θαη από εζληθνύο 
πόξνπο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3                                                                                             
Απνδεδεηγκέλε 

εξεπλεηηθή 
εκπεηξία ελόο 
(1) έηνπο ζην 

πεδίν ησλ 
θνηλσληθώλ/νηθ
νλνκηθώλ/πνιηηη
θώλ επηζηεκώλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4                                                                                             
Μία (1) επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε 

(π.ρ. άξζξα ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, άξζξα ή θεθάιαηα ζε 
ζπιινγηθνύο ηόκνπο / πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ, κειέηεο / βηβιία, 
θείκελα εξγαζίαο (working paper), 
θείκελα πνιηηηθήο (policy papers), 

ή έθζεζε εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ) 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώ
λπκν 

Σειηθό 
απνηέιεζκα 

ειέγρνπ 
ζπκκόξθσζεο κε 
θξηηήξηα On/Off 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 1 

Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο κε 
θξηηήξην 2 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο 
κε θξηηήξην 3 

Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο κε θξηηήξην 
4 

1 1429/29-1-2020  ΟΥΙ ΝΑΙ ΌΦΙ ΌΦΙ ΝΑΙ 

2 1433/3-02-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1443/14-2-20  ΟΥΙ ΝΑΙ ΌΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α΄ Φάζε αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ 

(έιεγρνο θξηηεξίσλ On/Off) 

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.2 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1                                                                                                                                
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο 

ζπνπδώλ ν νπνίνο 
απνθηήζεθε ζηελ 
εκεδαπή ή ηζόηηκν 

αλαγλσξηζκέλν από ηα 
αξκόδηα όξγαλα ζε 

πεξίπησζε πνπ 
απνθηήζεθε από 

ίδξπκα ηνπ 
εμσηεξηθνύ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2                                                                                                
Απνδεδεηγκέλε 

εξεπλεηηθή 
εκπεηξία ελόο (1) 
έηνπο ζην πεδίν 

ησλ θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/ 

πνιηηηθώλ 
επηζηεκώλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3                                                                                             
Μία (1) επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε (π.ρ. 

άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, άξζξα 
ή θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο 

ηόκνπο/πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κειέηεο/ 
βηβιία, θείκελα εξγαζίαο(working 

paper),θείκελα πνιηηηθήο(policy papers), 
ή έθζεζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4                                                                                           
Απνδεδεηγκέλε θαιή 
γλώζε ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο 
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Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώ
λπκν 

Σειηθό 
απνηέιεζκα 

ειέγρνπ 
ζπκκόξθσζεο κε 
θξηηήξηα On/Off 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 1 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 2 
Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο κε θξηηήξην 3 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 4 

1 1438/6-2-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 1440/12-2-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1443/14-02/2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α΄ Φάζε αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ 

(έιεγρνο θξηηεξίσλ On/Off) 

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.3 θαη  Β.2.4 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1                                                                                                                                
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο 

ζπνπδώλ ν νπνίνο 
απνθηήζεθε ζηελ 
εκεδαπή ή ηζόηηκν 

αλαγλσξηζκέλν από ηα 
αξκόδηα όξγαλα ζε 

πεξίπησζε πνπ 
απνθηήζεθε από 

ίδξπκα ηνπ 
εμσηεξηθνύ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2                                                                                                
Απνδεδεηγκέλε 

εξεπλεηηθή 
εκπεηξία ελόο (1) 
έηνπο ζην πεδίν 

ησλ θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/ 

πνιηηηθώλ 
επηζηεκώλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3                                                                                             
Μία (1) επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε (π.ρ. 

άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, άξζξα 
ή θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο 

ηόκνπο/πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κειέηεο/ 

βηβιία, θείκελα εξγαζίαο(working 
paper),θείκελα πνιηηηθήο(policy papers), 
ή έθζεζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4                                                                                            
Απνδεδεηγκέλε θαιή 
γλώζε ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώ
λπκν 

Σειηθό 
απνηέιεζκα 

ειέγρνπ 
ζπκκόξθσζεο κε 
θξηηήξηα On/Off 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 1 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 2 
Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο κε θξηηήξην 3 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 4 

1 1431/31-1-2020  ΟΥΙ ΝΑΙ ΌΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 1439/10-2-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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3 1438/6-2-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 1428/23/1/2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α΄ Φάζε αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ 

(έιεγρνο θξηηεξίσλ On/Off) 

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.5 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1                                                                                                                                
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο 

ζπνπδώλ ν νπνίνο 
απνθηήζεθε ζηελ 
εκεδαπή ή ηζόηηκν 

αλαγλσξηζκέλν από ηα 
αξκόδηα όξγαλα ζε 

πεξίπησζε πνπ 
απνθηήζεθε από 

ίδξπκα ηνπ 
εμσηεξηθνύ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2                                                                                                
Απνδεδεηγκέλε 

εξεπλεηηθή 
εκπεηξία ελόο (1) 
έηνπο ζην πεδίν 

ησλ θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/ 

πνιηηηθώλ 
επηζηεκώλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3                                                                                             
Μία (1) επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε (π.ρ. 

άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, άξζξα 

ή θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο 
ηόκνπο/πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κειέηεο/ 

βηβιία, θείκελα εξγαζίαο(working 
paper),θείκελα πνιηηηθήο(policy papers), 
ή έθζεζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4                                                                                            

Απνδεδεηγκέλε θαιή 
γλώζε ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώ
λπκν 

Σειηθό 
απνηέιεζκα 

ειέγρνπ 
ζπκκόξθσζεο κε 
θξηηήξηα On/Off 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 1 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 2 
Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο κε θξηηήξην 3 

Έιεγρνο 
ζπκκόξθσζεο κε 

θξηηήξην 4 

1 1440/12-2-2020  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Β΄ Φάζε αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ  

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.1 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 - 
Αμηνιόγεζε ζρεηηθήο 

επαγγεικαηηθήο - 
εκπεηξίαο σο 

ππεύζπλνο/ε έξγσλ ή 
ζπληνληζηήο/ηξηα 

νκάδσλ εξγαζίαο, κε 

αληηθείκελα ζρεηηθά κε 
ην αληηθείκελν ηεο 
πξόζθιεζεο θαη 

γεληθόηεξα δεηήκαηα 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2 - 
Αμηνιόγεζε εξεπλεηηθήο 

ή θαη δηδαθηηθήο 
εκπεηξίαο ζην πεδίν ησλ 

θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/ πνιηηηθώλ 

επηζηεκώλ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 - Γηελέξγεηα 
ζπλέληεπμεο: 

Αμηνιόγεζε πξνζόλησλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ 
(Γηελέξγεηα ζπλέληεπμεο) 
Αμηνινγνύληαη: Γεμηόηεηεο 
επηθνηλσλίαο θαη νκαδηθήο 

εξγαζίαο 
 Αληίιεςε/θαηαλόεζε 
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 

Βαζκόο εμνηθείσζεο κε ην 
αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώλπκν 
Σειηθό 

απνηέιεζκα 
ειέγρνπ 

πλνιηθή 
Βαζκνινγία 

20: γηα 5-10 έηε 
40:γηα  πάλσ από 10 έηε 

20: γηα εκπεηξία έσο θαη 
10 έηε 

30: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 10 έηε 

0–10: ζηνηρεηώδεο 
11–20: ηθαλνπνηεηηθή 

21–25:  αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 
26–30: εμαηξεηηθή 

 

 

 
Βαζκόο θξηηεξίνπ Βαζκόο θξηηεξίνπ Βαζκόο θξηηεξίνπ 

 

1 1433/3-02-2020 

 

ΝΑΙ 76,00 20 30 26 
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Β΄ Φάζε αμηνιόγεζεο 

πξνηάζεσλ  

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.2 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 - 
Δπίπεδν 
Σππηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
ζε αληηθείκελν 

άκεζα 
ζρεηηδόκελν κε 
ην αληηθείκελν 

ηεο 
πξόζθιεζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2 - Αμηνιόγεζε 
εξεπλεηηθήο ή θαη 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην 
πεδίν ησλ θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/πνιηηηθώλ 

επηζηεκώλ ζε αληηθείκελα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο πξόζθιεζεο πην 
ζπγθεθξηκέλα :  κειέηε / 

έξεπλα ζε ζέκαηα 
δεμηνηήησλ ή/θαη 

ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο 
δεμηνηήησλ ή/θαη 

πξόγλσζεο δεμηνηήησλ ή 
πξννπηηθήο δηεξεύλεζεο 

(skills foresight) 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 - Αμηνιόγεζε 
επηζηεκνληθώλ 

δεκνζηεύζεσλ ζπλαθώλ κε 
ην αληηθείκελν ηεο 

πξόζθιεζεο (άξζξα ζε 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

άξζξα ή θεθάιαηα ζε 
ζπιινγηθνύο ηόκνπο / 
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

κειέηεο / βηβιία, θείκελα 
εξγαζίαο (working paper), 
θείκελα πνιηηηθήο (policy 

papers), ή έθζεζε 
εξεπλεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ εθόζνλ 
πηζηνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή 
ζπγγξαθήο ζε απηή κε ην 

αληηθείκελν ηεο 
πξόζθιεζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4 - 
Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο: 
Αμηνιόγεζε 

πξνζόλησλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ 
(Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο) 
Αμηνινγνύληαη: 

Γεμηόηεηεο 
επηθνηλσλίαο θαη 

νκαδηθήο εξγαζίαο 
 

Αληίιεςε/θαηαλόεζ
ε αληηθεηκέλνπ 

εξγαζίαο 
Βαζκόο εμνηθείσζεο 

κε ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο 

 

Βαζκνιόγεζε 
θξηηεξίνπ 

Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ 
Βαζκνιόγεζε 

θξηηεξίνπ 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώλπκν 

Σειηθό 
απνηέιε

ζκα 
ειέγρνπ 

πλνιηθή 
Βαζκνινγία 

10: γηα MSc ζε 
ζρεηηθό 

αληηθείκελν 
20: γηα PhD ζε 

ζρεηηθό 
αληηθείκελν 

10: γηα εκπεηξία έσο θαη 5 
έηε  

20: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 5 έσο 10 

έηε 

30: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 10 έηε 

10:  γηα 2- 4 δεκνζηεύζεηο 
20: γηα 5 θαη πάλσ  

δεκνζηεύζεηο 

05–10: ζηνηρεηώδεο 
11–20: 

ηθαλνπνηεηηθή 
21–25:αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθή 

26–30: εμαηξεηηθή 

    
1 

1438/6-2-
2020 

 

ΟΦΙ 20,00 0 0 0 20 

2 
1440/12-2-

2020 
 

OΦΙ 66,00 0 20 20 26 

3 
1443/14-
02/2020 

 

ΝΑΙ 88,00 20 20 20 28 
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Β΄ Φάζε αμηνιόγεζεο 
πξνηάζεσλ  

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.3 
θαη  Β.2.4 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 - 
Δπίπεδν Σππηθήο 
Δθπαίδεπζεο ζε 

αληηθείκελν άκεζα 
ζρεηηδόκελν κε ην 
αληηθείκελν ηεο 

πξόζθιεζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2 - Αμηνιόγεζε 
εξεπλεηηθήο ή θαη 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην 
πεδίν ησλ θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/πνιηηηθώλ 

επηζηεκώλ ζε αληηθείκελα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο πξόζθιεζεο: πην 
ζπγθεθξηκέλα: κειέηεο / 

έξεπλεο ζε ζέκαηα 
δεμηνηήησλ, 

επαγγεικάησλ, ρξήζε 
κεζόδσλ πνηνηηθήο 

έξεπλαο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 - Αμηνιόγεζε 
επηζηεκνληθώλ 

δεκνζηεύζεσλ ζπλαθώλ  
κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξόζθιεζεο (άξζξα ζε 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

άξζξα ή θεθάιαηα ζε 
ζπιινγηθνύο ηόκνπο / 
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

κειέηεο / βηβιία, θείκελα 
εξγαζίαο (working 

paper), θείκελα πνιηηηθήο 
(policy papers), ή έθζεζε 

εξεπλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ εθόζνλ 

πηζηνπνηείηαη ε 
ζπκκεηνρή ζπγγξαθήο ζε 

απηή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξόζθιεζεο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4 - 
Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο: 
Αμηνιόγεζε 

πξνζόλησλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ 
(Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο) 
Γεμηόηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη 
νκαδηθήο 
εξγαζίαο 

Αληίιεςε/θαηαλό
εζε αληηθεηκέλνπ 

εξγαζίαο 
Βαζκόο 

εμνηθείσζεο κε ην 
αληηθείκελν 

εξγαζίαο 

 

Βαζκνιόγεζε 
θξηηεξίνπ 

Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ 
Βαζκνιόγεζε 

θξηηεξίνπ 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώλπκν 

Σειηθό 
απνηέιε

ζκα 
ειέγρνπ 

πλνιηθή 
Βαζκνινγ

ία 

10: γηα MSc ζε 
ζρεηηθό αληηθείκελν 

20: γηα PhD ζε 
ζρεηηθό αληηθείκελν 

10: γηα εκπεηξία έσο θαη 5 
έηε  

20: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 5 έσο 10 

έηε 

30: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 10 έηε 

10:  γηα 2- 4 δεκνζηεύζεηο 
20: γηα  5 θαη πάλσ  

δεκνζηεύζεηο 

05–10: 
ζηνηρεηώδεο 

11–20: 
ηθαλνπνηεηηθή 
21–25: αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή 
26–30: εμαηξεηηθή 

    
1 

1439/10-2-
2020 

 

ΌΦΙ 30,00 0 10 10 10 

2 
1438/6-2-

2020 
 

ΌΦΙ 16,00 0 0 0 16 

3 
1428/23-1-

2020 
 

ΌΦΙ 15,00 0 0 0 15 
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Β΄ Φάζε αμηνιόγεζεο 

πξνηάζεσλ 

Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.5 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 - 
Δπίπεδν Σππηθήο 
Δθπαίδεπζεο ζε 

αληηθείκελν 
άκεζα 

ζρεηηδόκελν κε ην 
αληηθείκελν ηεο 

πξόζθιεζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2 - 
Αμηνιόγεζε 

εξεπλεηηθήο ή θαη 
δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ζην 
πεδίν ησλ 

θνηλσληθώλ/ 
νηθνλνκηθώλ/πνιη
ηηθώλ επηζηεκώλ 
ζε αληηθείκελα 
ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο 
πξόζθιεζεο 
(κειέηεο / 
έξεπλεο ζε 

ζέκαηα 
δεμηνηήησλ, 

επαγγεικάησλ/ 
κειέηεο - έξεπλεο 

ζηνλ ρώξν ηνπ 
ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ) 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 - 
Αμηνιόγεζε 

επηζηεκνληθώλ 
δεκνζηεύζεσλ ζπλαθώλ  

κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξόζθιεζεο (άξζξα ζε 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

άξζξα ή θεθάιαηα ζε 
ζπιινγηθνύο ηόκνπο / 
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

κειέηεο / βηβιία, 
θείκελα εξγαζίαο 
(working paper), 
θείκελα πνιηηηθήο 
(policy papers), ή 

έθζεζε εξεπλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ εθόζνλ 

πηζηνπνηείηαη ε 
ζπκκεηνρή ζπγγξαθήο 

ζε απηή κε ην 
αληηθείκελν ηεο 

πξόζθιεζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4 - 
Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο: 
Αμηνιόγεζε 

πξνζόλησλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ 
(Γηελέξγεηα 

ζπλέληεπμεο) 
Γεμηόηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη 
νκαδηθήο εξγαζίαο 

Αληίιεςε/θαηαλόεζ
ε αληηθεηκέλνπ 

εξγαζίαο Βαζκόο 
εμνηθείσζεο κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Βαζκνιόγεζε 
θξηηεξίνπ 

Βαζκνιόγεζε 
θξηηεξίνπ 

Βαζκνιόγεζε θξηηεξίνπ 
Βαζκνιόγεζε 

θξηηεξίνπ 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 
πξόηαζεο 

Ολνκαηεπώλπκν 
Σειηθό 

απνηέιεζκα 
ειέγρνπ 

πλνιηθή 
Βαζκνινγία 

10: γηα MSc ζε 
ζρεηηθό 

αληηθείκελν 
20: γηα PhD ζε 

ζρεηηθό 
αληηθείκελν 

10: γηα εκπεηξία 
έσο θαη 5 έηε  

20: γηα εκπεηξία 

κεγαιύηεξε από 5 
έσο 10 έηε 

30: γηα εκπεηξία 
κεγαιύηεξε από 

10 έηε 

10:  γηα 2- 4 

δεκνζηεύζεηο 
20: γηα  5 θαη πάλσ  

δεκνζηεύζεηο 

05–10: ζηνηρεηώδεο 
11–20: 

ηθαλνπνηεηηθή 
21–25: αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθή 

26–30: εμαηξεηηθή 

    
1 1440/12-2-2020 

 

ΝΑΙ 68,00 0 20 20 28 
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Πξνζσξηλόο πίλαθαο θαηάηαμεο πξνηάζεσλ 

Α/Α 
Αξηζ. πξση. 

πξόηαζεο 
 

πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

 
Κσδηθόο Θέζεο 5031891/Β.2.1  

1 1433/3-02-2020 
 

76,00 

 
Κσδηθόο ζέζεο 5031891/Β.2.2  

1 1443/14-02/2020 

 

88,00 

2 1440/12-2-2020 

 

66,00 

3 1438/6-2-2020 
 

20,00 

 

Κσδηθόο ζέζεο 5031891/ Β.2.3 θαη  Β.2.4  

- - - 

 Κσδηθόο ζέζεο 5031891/Β.2.5  

1 1440/12-2-2020  68,00 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι έσοςν ηο δικαίυμα ςποβολήρ ένζηαζηρ ενηόρ 3 ημεπών από 

ηην επόμενη ηηρ ημέπαρ κοινοποίηζηρ ηυν πποζυπινών αποηελεζμάηυν (έυρ και 

ηιρ 25/6 και ώπα 15:30) ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη mtitaki@esee.gr με Θέμα: 

«Υποβολή ένζηαζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ με απιθμ. ππυη. 1427 

 

 

 

mailto:mtitaki@esee.gr

