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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

(Κωδικοί Θέσεων: 5031891/Β.2.1 -5031891/Β.2.2 -5031891/Β.2.3 και 

5031891/Β.2.4- 5031891/Β.2.5) 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης 

«Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το υποέργο, επιχειρεί να εισάγει νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης 

δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και απολύτως συμπληρωματικό, ως προς τον 

εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, εργαλείο που θα 

προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων τόσο για 

κλάδους και επαγγέλματα, όσο και για ευρύτερες θεματικές κατηγορίες 

διερεύνησης καθώς και ζητήματα οριζόντιας σημασίας (αποτίμηση παρεμβάσεων). 

Οι ενέργειες του υποέργου δίνουν έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της 





θεσμικής και ερευνητικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να παρεμβαίνουν 

αποτελεσματικά σε θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές δεξιοτήτων. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται εκ των πραγμάτων στους τομείς που καλούνται 

να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή τις αλλαγές που επιφέρει η 

ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών στις 

παραγωγικές, επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα υπό τα 

σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, η έννοια του «ψηφιακού μετασχηματισμού», αν 

και περιλαμβάνει, δεν αφορά μόνο την ψηφιακή παρουσία στο διαδίκτυο, τις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις και την ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων αλλά αναφέρεται 

σε αναδυόμενες ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με την αξιοποίηση λύσεων 

όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλου 

όγκου δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος (cloud computing),  τα νέα ψηφιακά 

εργαλεία σχεδιασμού προϊόντων (π.χ. ψηφιακή προσομοίωση), νέα εργαλεία 

ψηφιακού και αυτοματοποιημένου εφοδιασμού, τις ολοκληρωμένες εφαρμογές 

ψηφιακού μάρκετινγκ κ.α. Στα παραπάνω θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι 

επιδράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού συν-εξελίσσονται με ένα οικονομικό 

και επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μετασχηματίζεται λόγω και των 

ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, γεωπολιτικών και λοιπών 

τάσεων.  

Έτσι, από τη μία μεριά, η αποτελεσματική υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η συνδυαστική εισαγωγή αλλαγών σε επίπεδο 

διαδικασιών, οργάνωσης και επιχειρηματικών μοντέλων, αποτελούν συνήθως 

βασικό μηχανισμό ενίσχυσης της τεχνολογικής και ψηφιακής ωριμότητας, 

βελτίωσης της παραγωγικότητας και αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων 

και υπηρεσιών.  

Οι παραπάνω αλλαγές, επιφέρουν εκ των πραγμάτων αλλαγές και στις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού που καλείται να 

τις ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, στην περίπτωσή 

μας, στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης 

«Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5031891, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

το ΙΝΕΜΥ προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενα επιστημονικά στελέχη να υποβάλλουν 

προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων έργου. 

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα κληθούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 

εξής παραδοτέων: 

Π2.1. Θεματική ποιοτική μελέτη δεξιοτήτων (skill foresight) με τίτλο 

«Σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανάγκες δεξιοτήτων»  

Στο πλαίσιο αυτό, ένα βασικό πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης διερεύνησης και μελέτης, 

αφορά στις νέες δεξιότητες που θα καταστούν απαραίτητες για τη μετάβαση σε ένα 

επίπεδο αναβαθμισμένης τεχνολογικής και ψηφιακής ωριμότητας. Κατά συνέπεια, 

η προοπτική διερεύνηση στο πεδίο των δεξιοτήτων, δηλαδή η δομημένη και 

συστηματική μέθοδος αναγνώρισης και ανάλυσης των αναδυόμενων και 

αναγκαίων δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό, κατέχει καθοριστική σημασία 

ως προς τη διαμόρφωση ενός τεκμηριωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο 

επιχειρήσεων, κλάδων και οικονομίας. 

Η εν λόγω μελέτη, έχει ως σκοπό να καταγράψει την προοπτική αυτή διερεύνηση 

δεξιοτήτων (skills foresight), στο πλαίσιο των μεθοδολογικών αρχών και 

προδιαγραφών που τη διέπουν. 

Βασική προδιαγραφή στην υλοποίηση της μελέτης είναι η αξιοποίηση του «Οδηγού 

εφαρμογής, εντύπων και μεθοδολογίας ποιοτικών μελετών διερεύνησης 

δεξιοτήτων (Εργαλείο 1)», ο οποίος και θα δοθεί στα επιστημονικά στελέχη, η 

εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική. Τα στελέχη δεσμεύονται επίσης να 

συμμετάσχουν σε σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την κατανόηση και εμπέδωση 

των προδιαγραφών και της ορθής αξιοποίησης των εργαλείων/εντύπων που έχουν 

διαμορφωθεί. 

Π3.1. Μελέτη αποτύπωσης αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων σε τρία (3) 

συγκεκριμένα επαγγέλματα 

Η εν λόγω μελέτη, θα κληθεί να αποτυπώσει, μέσω ποιοτικής έρευνας, τις αλλαγές 

του μείγματος δεξιοτήτων τριών (3) συγκεκριμένων επαγγελμάτων τα οποία θα 

επιλεγούν από τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Βασική προδιαγραφή στην υλοποίηση της μελέτης είναι η αξιοποίηση του 

«Μοντέλο/σύστημα ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος 

δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα (Εργαλείο 2),ο οποίος και θα δοθεί στα επιστημονικά 

στελέχη, η εφαρμογή του οποίου είναι δεσμευτική. Τα στελέχη δεσμεύονται επίσης 

να συμμετάσχουν σε σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την κατανόηση και 
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εμπέδωση των προδιαγραφών και της ορθής αξιοποίησης των εργαλείων/εντύπων 

που έχουν διαμορφωθεί. 

Π4.1. Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1) εργαστηρίου κοινωνικού 

διαλόγου και στην εκπόνηση κειμένου πολιτικής 

Τα αποτελέσματα των επιμέρους παραδοτέων θα πρέπει να ενταχθούν στο 

γενικότερο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να επιτευχθεί η ζύμωσή 

τους με τα υπόλοιπα σχετικά υποσυστήματα, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και 

την κοινωνία αυτή καθαυτή. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου, εντάσσεται η υλοποίηση ενός δομημένου 

εργαστηρίου κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, όπου η μεθοδολογία, τα 

παραδοτέα και γενικότερα τα αποτελέσματα του έργου θα λάβουν 

ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες. 

Αποτέλεσμα των εργασιών του εργαστηρίου θα είναι εκπόνηση ενός κειμένου 

πολιτικής για τα σχετικά επιμέρους θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (π.χ. ανάγκες 

θεσμικών παρεμβάσεων βελτίωσης του συστήματος διακυβέρνησης δεξιοτήτων, 

μοντέλο επισκόπησης και επικύρωσης αναγκαίων δεξιοτήτων ανά ειδικότητα με 

βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα, μετεπεξεργασία δεδομένων από Μηχανισμό 

Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας). 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ένα (1) Επιστημονικό στέλεχος / Συντονισμός εργασιών (Κωδικός θέσης: 

5031891/Β.2.1) 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

προσόντα: 

- Διδακτορικός τίτλος σπουδών ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από 

ίδρυμα του εξωτερικού.  

- Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως υπεύθυνοι/ες έργων ή 

συντονιστές/στριες ομάδων εργασίας, με αντικείμενα σχετικά με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης  

- Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία ενός (1) έτους στο πεδίο των 

κοινωνικών/οικονομικών/πολιτικών επιστημών  
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-  Μία (1) επιστημονική δημοσίευση (π.χ. άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 

άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / 

βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), κείμενα πολιτικής (policy 

papers), ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων)  

- Αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Τέσσερα (4) Επιστημονικά στελέχη (Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.2)  

(Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4) - (Κωδικός θέσης 

5031891/Β.2.5)  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

προσόντα: 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή 

ισότιμο αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση που 

αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού. 

- Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία ενός (1) έτους στο πεδίο των 

κοινωνικών/ οικονομικών/ πολιτικών επιστημών 

- Μία (1) επιστημονική δημοσίευση (π.χ. άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 

άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους/πρακτικά συνεδρίων, μελέτες/ 

βιβλία, κείμενα εργασίας(working paper),κείμενα πολιτικής(policy papers), 

ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων).  

- Αποδεδειγμένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 
ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του αποκλείεται από την 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. Επιθυμητές είναι 
οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 
Πράξης
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια 
αποκλεισμού on/off) 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση προσόντων & Κατάταξη προτάσεων των 
ενδιαφερομένων: 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση 

Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

Πίνακες κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων ανά Κωδικό θέσης 

Επιστημονικό Στέλεχος 1 / Συντονισμός εργασιών (Κωδικός θέσης 

5031891/Β.2.1) 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αξιολόγηση σχετικής 
επαγγελματικής - εμπειρίας ως 
υπεύθυνος/η έργων ή 
συντονιστής/τρια ομάδων 
εργασίας, με αντικείμενα σχετικά 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης 
και γενικότερα ζητήματα 
ανθρώπινου δυναμικού. 

20 / 40 
20: για 5-10 έτη 

40:για  πάνω από 10 έτη 

2 

Αξιολόγηση ερευνητικής ή και 
διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο 
των κοινωνικών/ οικονομικών/ 
πολιτικών επιστημών 

20 / 30 20: για εμπειρία έως και 10 έτη 
30: για εμπειρία μεγαλύτερη από 10 έτη 

3 

Αξιολόγηση προσόντων και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Διενέργεια συνέντευξης) 

Αξιολογούνται: Δεξιότητες 
επικοινωνίας και ομαδικής 

από 0 έως 30 

 

0–10: στοιχειώδης 

11–20: ικανοποιητική 

21–25:  αρκετά ικανοποιητική 

26–30: εξαιρετική 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

εργασίας 

 Αντίληψη/κατανόηση 
αντικειμένου εργασίας 

Βαθμός εξοικείωσης με το 
αντικείμενο εργασίας 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων Επιστημονικό στέλεχος 2 / 

(Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.2) 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Επίπεδο Τυπικής Εκπαίδευσης σε 
αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με 
το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

10 / 20 10: για MSc σε σχετικό αντικείμενο 
20: για PhD σε σχετικό αντικείμενο 

2 

Αξιολόγηση ερευνητικής ή και 
διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο των 
κοινωνικών/ οικονομικών/πολιτικών 
επιστημών σε αντικείμενα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης 
πιο συγκεκριμένα :  μελέτη / έρευνα 
σε θέματα δεξιοτήτων ή/και 
συστήματα διακυβέρνησης 
δεξιοτήτων ή/και πρόγνωσης 
δεξιοτήτων ή προοπτικής 
διερεύνησης (skills foresight) 

10 / 20 / 30 

10: για εμπειρία έως και 5 έτη 
20: για εμπειρία μεγαλύτερη από 5 έτη 

έως 10 έτη 
30: για εμπειρία μεγαλύτερη από 10 έτη 

3 

Αξιολόγηση επιστημονικών 
δημοσιεύσεων συναφών με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης (άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά, άρθρα 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 με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης. 

10 / 20 
10:  για 2- 4 δημοσιεύσεις 

20: για  5 και πάνω  δημοσιεύσεις 

4 

Αξιολόγηση προσόντων και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Διενέργεια συνέντευξης) 

Αξιολογούνται: Δεξιότητες 

από 0 έως 30 

 

0–10: στοιχειώδης 

11–20: ικανοποιητική 

21–25:αρκετά ικανοποιητική 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 

Αντίληψη/κατανόηση αντικειμένου 
εργασίας 

Βαθμός εξοικείωσης με το 
αντικείμενο εργασίας 

26–30: εξαιρετική 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων Επιστημονικό στέλεχος 3 και 4 

/ (Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4) 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Επίπεδο Τυπικής Εκπαίδευσης σε 
αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με 
το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

10 / 20 10: για MSc σε σχετικό αντικείμενο 
20: για PhD σε σχετικό αντικείμενο 

2 

Αξιολόγηση ερευνητικής ή και 
διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο των 
κοινωνικών/ οικονομικών/πολιτικών 
επιστημών σε αντικείμενα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης: 
πιο συγκεκριμένα: μελέτες / έρευνες 
σε θέματα δεξιοτήτων, 
επαγγελμάτων, χρήση μεθόδων 
ποιοτικής έρευνας 

10 / 20 / 30 

10: για εμπειρία έως και 5 έτη 
20: για εμπειρία μεγαλύτερη από 5 έως 

10 έτη 
30: για εμπειρία μεγαλύτερη από 10 έτη 

3 

Αξιολόγηση επιστημονικών 
δημοσιεύσεων συναφών  με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης (άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά, άρθρα 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 με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης. 

10 / 20 
10: για 2- 4 δημοσιεύσεις 

20:για  5 και πάνω δημοσιεύσεις 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 

Αξιολόγηση προσόντων και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Διενέργεια συνέντευξης) 

Αξιολογούνται: Δεξιότητες 
επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 

Αντίληψη/κατανόηση αντικειμένου 
εργασίας 

Βαθμός εξοικείωσης με το 
αντικείμενο εργασίας 

από 0 έως 30 

 

0–10: στοιχειώδης 

11–20: ικανοποιητική 

21–25: αρκετά ικανοποιητική 

26–30: εξαιρετική 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων Επιστημονικό στέλεχος 5 / 

(Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.5) 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Επίπεδο Τυπικής Εκπαίδευσης σε 
αντικείμενο άμεσα σχετιζόμενο με 
το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

10 / 20 10: για MSc σε σχετικό αντικείμενο 
20: για PhD σε σχετικό αντικείμενο 

2 

Αξιολόγηση ερευνητικής ή και 
διδακτικής εμπειρίας στο πεδίο των 
κοινωνικών/ οικονομικών/πολιτικών 
επιστημών σε αντικείμενα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης 
(μελέτες /έρευνες σε θέματα 
δεξιοτήτων, επαγγελμάτων/μελέτες 
- έρευνες στον χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου) 

10 / 20 / 30 

10: για εμπειρία έως και 5 έτη 
20: για εμπειρία μεγαλύτερη από 5 έως 

10 έτη 
30: για εμπειρία μεγαλύτερη από 10 έτη 

3 

Αξιολόγηση επιστημονικών 
δημοσιεύσεων συναφών με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης (άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά, άρθρα ή 
κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / 
πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / 
βιβλία, κείμενα εργασίας (working 
paper), κείμενα πολιτικής (policy 
papers), ή έκθεση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων εφόσον 

10 / 20 
10: για 2- 4 δημοσιεύσεις 

20:για  5 και πάνω δημοσιεύσεις 
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

πιστοποιείται η συμμετοχή 
συγγραφής σε αυτή με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης. 

4 

Αξιολόγηση προσόντων και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Διενέργεια συνέντευξης) 

Αξιολογούνται: Δεξιότητες 
επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 

Αντίληψη/κατανόηση αντικειμένου 
εργασίας 

Βαθμός εξοικείωσης με το 
αντικείμενο εργασίας 

από 0 έως 30 

 

0–10: στοιχειώδης 

11–20: ικανοποιητική 

21–25: αρκετά ικανοποιητική 

26–30: εξαιρετική 

Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των 

βαθμολογιών της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση της 

ΔΕ του ΙΝΕΜΥ 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.   

Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε Πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΤΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

3) 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που 

καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα, η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω skype. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 
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Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, θα κοινοποιηθούν στο 

σύνολο των ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του 

ΙΝΕΜΥ. Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν το 

δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας 

κοινοποίησης. 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. Τα οριστικά αποτελέσματα 

επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

κατάταξης στους συνυποψήφιους θα γίνει με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου 

υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου. 

Σημειώνεται ότι το ΙΝΕΜΥ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν 

αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε 

κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΝΕΜΥ την οποία ασκεί όταν και όπως 

θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 

Είδος συμβάσεων:  Όλες οι θέσεις αφορούν Συμβάσεις έργου. 

Εκτιμώμενη διάρκεια και Οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων: 

1 επιστημονικό στέλεχος Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.1: Από την υπογραφή 

της σύμβασης και έως 31/7/2021 για απασχόληση 7 Ανθρωπομηνών.  

Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων φορολογικών κρατήσεων και εισφορών).  

4 επιστημονικά στελέχη: Κωδικοί θέσης: 5031891/Β.2.2 - 5031891/Β.2.3 και 

Β.2.4- 5031891/Β.2.5 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2021 για απασχόληση 3,15    

Ανθρωπομηνών έκαστος. Η αμοιβή για έκαστο στέλεχος ανέρχεται στο ποσό των 

7.875,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων και 

εισφορών). 

Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς 

οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των στελεχών.    

Για την καταβολή της αμοιβής, η οποία μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα 

με την ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας και προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση από 

την ορισθείσα με απόφαση ΔΕ Επιτροπή Παραλαβής των πρωτοκόλλων παραλαβής 
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που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή των αντίστοιχων  

παραδοτέων. 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, 

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για 

την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της 

εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του  

ΙΝΕΜΥ (www.inemy.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των 

στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – 

τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τo INEMY, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,  

αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με το ν. 

2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679. 

Οι όροι της πρόσκλησης και η επιλογή προσωπικού τηρούν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πέντε (5) 
επιστημονικά στελέχη (Κωδικοί θέσεις 5031891/Β.2.1 - 5031891/Β.2.2- 
5031891/Β.2.3 και Β.2.4 - 5031891/Β.2.5)  

Πράξη «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς 
εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891/ Υποέργο 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Δευτέρα 03/02/2020 και ώρα 17:00 στην 

παρακάτω διεύθυνση : ΙΝΕΜΥ, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ισόγειο (Γραμματεία) ή 

να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. 

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και πρωτοκολληθεί έως την 

ως άνω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος. 
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Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην 

κ. Τιτάκη Μαριλένα (e-mail: mtitaki@esee.gr). 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ.  

 

Για το ΙΝΕΜΥ  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 Γιώργος Καρανίκας 
 

 

Συνημμένα: 

Οδηγίες για την υποβολή πρότασης  

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων 

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας 
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