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ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΈΡΓΟΤ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΣΔΛΔΥΗ 

(5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4) 

ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος Τποέπγος 3 «Γπάζειρ ΙΝΔΜΤ» ηηρ Ππάξηρ 

«Παπεμβάζειρ ηων Κοινωνικών Δηαίπων για ηη διεπεύνηζη δεξιοηήηων ζηο 

πλαίζιο ηος Μησανιζμού Γιάγνωζηρ Αναγκών ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ» με κωδικό 

ΟΠ (MIS) 5031891, ηο οποίο ςλοποιείηαι μέζω ηος Δπισειπηζιακού 

Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,  Δκπαίδεςζη & Για Βίος 

Μάθηζη 2014-2020» 

 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ  

Τν ππνέξγν, επηρεηξεί λα εηζάγεη λέα ζηνηρεία θαη θαηεγνξίεο δηεξεχλεζεο 

δεκηνπξγψληαο έλα πνιχ-ιεηηνπξγηθφ θαη απνιχησο ζπκπιεξσκαηηθφ, σο πξνο ηνλ 

εζληθφ Μεραληζκφ Γηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, εξγαιείν πνπ ζα 

πξνζθέξεη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ηφζν γηα 

θιάδνπο θαη επαγγέικαηα, φζν θαη γηα επξχηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο δηεξεχλεζεο 

θαζψο θαη δεηήκαηα νξηδφληηαο ζεκαζίαο (απνηίκεζε παξεκβάζεσλ). Οη ελέξγεηεο ηνπ 

ππνέξγνπ δίλνπλ έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεζκηθήο θαη 
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εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα παξεκβαίλνπλ απνηειεζκαηηθά ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο δεμηνηήησλ. 

Τν ειεθηξνληθφ εκπφξην βξίζθεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζηνπο ηνκείο πνπ θαινχληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, δειαδή ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε 

αλάπηπμε, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο παξαγσγηθέο, 

επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ιδηαίηεξα ππφ ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά 

δεδνκέλα, ε έλλνηα ηνπ «ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ», αλ θαη πεξηιακβάλεη, δελ 

αθνξά κφλν ηελ ςεθηαθή παξνπζία ζην δηαδίθηπν, ηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο θαη ηελ 

ςεθηαθή δηαρείξηζε απνζεκάησλ αιιά αλαθέξεηαη ζε αλαδπφκελεο ςεθηαθέο 

εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ιχζεσλ φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ην 

Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ, ε αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ην ππνινγηζηηθφ 

λέθνο (cloud computing),  ηα λέα ςεθηαθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ (π.ρ. 

ςεθηαθή πξνζνκνίσζε), λέα εξγαιεία ςεθηαθνχ θαη απηνκαηνπνηεκέλνπ εθνδηαζκνχ, 

ηηο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ θ.α. Σηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη νη επηδξάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλ-εμειίζζνληαη 

κε έλα νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαξθψο κεηαζρεκαηίδεηαη ιφγσ 

θαη ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, γεσπνιηηηθψλ θαη 

ινηπψλ ηάζεσλ.  

Έηζη, απφ ηε κία κεξηά, ε απνηειεζκαηηθή πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε ζπλδπαζηηθή εηζαγσγή αιιαγψλ ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, 

νξγάλσζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, απνηεινχλ ζπλήζσο βαζηθφ κεραληζκφ 

ελίζρπζεο ηεο ηερλνινγηθήο θαη ςεθηαθήο σξηκφηεηαο, βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Οη παξαπάλσ αιιαγέο, επηθέξνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ αιιαγέο θαη ζηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ θαιείηαη λα ηηο ελζσκαηψζεη 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ πεξίπησζή καο, ζηνλ θιάδν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο ηνπ Υπνέξγνπ 3 «Γξάζεηο ΙΝΔΜΥ» ηεο Πξάμεο 

«Παξεκβάζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ γηα ηε δηεξεχλεζε δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ 

Μεραληζκνχ Γηάγλσζεο Αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» κε θσδηθφ ΟΠΣ (MIS) 

5031891, ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,  Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020», ην ΙΝΔΜΥ 

πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
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θαιεί ελδηαθεξφκελα επηζηεκνληθά ζηειέρε λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ έξγνπ. 

Τα ζηειέρε πνπ ζα επηιεγνχλ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εμήο 

παξαδνηέσλ: 

Π2.1. Θεμαηική ποιοηική μελέηη δεξιοηήηων (skill foresight) με ηίηλο 

«ύγσπονο ηλεκηπονικό εμπόπιο και ανάγκερ δεξιοηήηων»  

Σην πιαίζην απηφ, έλα βαζηθφ πεδίν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο, 

αθνξά ζηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ ζα θαηαζηνχλ απαξαίηεηεο γηα ηε κεηάβαζε ζε έλα 

επίπεδν αλαβαζκηζκέλεο ηερλνινγηθήο θαη ςεθηαθήο σξηκφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξννπηηθή δηεξεχλεζε ζην πεδίν ησλ δεμηνηήησλ, δειαδή ε δνκεκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαη αλάιπζεο ησλ αλαδπφκελσλ θαη αλαγθαίσλ 

δεμηνηήησλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαηέρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε ελφο ηεθκεξησκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, 

θιάδσλ θαη νηθνλνκίαο. 

Η ελ ιφγσ κειέηε, έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ πξννπηηθή απηή δηεξεχλεζε 

δεμηνηήησλ (skills foresight), ζην πιαίζην ησλ κεζνδνινγηθψλ αξρψλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ηε δηέπνπλ. 

Βαζηθή πξνδηαγξαθή ζηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ «Οδεγνχ 

εθαξκνγήο, εληχπσλ θαη κεζνδνινγίαο πνηνηηθψλ κειεηψλ δηεξεχλεζεο δεμηνηήησλ 

(Δξγαιείν 1)», ν νπνίνο θαη ζα δνζεί ζηα επηζηεκνληθά ζηειέρε, ε εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθή. Τα ζηειέρε δεζκεχνληαη επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο 

νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ/εληχπσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. 

Π3.1. Μελέηη αποηύπωζηρ αναγκαίος μείγμαηορ δεξιοηήηων ζε ηπία (3) 

ζςγκεκπιμένα επαγγέλμαηα 

Η ελ ιφγσ κειέηε, ζα θιεζεί λα απνηππψζεη, κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο, ηηο αιιαγέο 

ηνπ κείγκαηνο δεμηνηήησλ ηξηψλ (3) ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ ηα νπνία ζα 

επηιεγνχλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Βαζηθή πξνδηαγξαθή ζηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

«Μνληέιν/ζχζηεκα αλάιπζεο, απνηχπσζεο θαη παξαθνινχζεζεο «κείγκαηνο 

δεμηνηήησλ» αλά επάγγεικα (Δξγαιείν 2),ν νπνίνο θαη ζα δνζεί ζηα επηζηεκνληθά 

ζηειέρε, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθή. Τα ζηειέρε δεζκεχνληαη επίζεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε 





4 

 

ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ/εληχπσλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί. 

Π4.1. ςμμεηοσή ζηην ςλοποίηζη ενόρ (1) επγαζηηπίος κοινωνικού διαλόγος 

και ζηην εκπόνηζη κειμένος πολιηικήρ 

Τα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δχκσζή ηνπο κε ηα 

ππφινηπα ζρεηηθά ππνζπζηήκαηα, θνξείο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ηελ θνηλσλία 

απηή θαζαπηή. 

Σην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ παξαδνηένπ, εληάζζεηαη ε πινπνίεζε ελφο δνκεκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε κεζνδνινγία, ηα 

παξαδνηέα θαη γεληθφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα είλαη εθπφλεζε ελφο θεηκέλνπ 

πνιηηηθήο γηα ηα ζρεηηθά επηκέξνπο ζέκαηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. αλάγθεο 

ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο δεμηνηήησλ, 

κνληέιν επηζθφπεζεο θαη επηθχξσζεο αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ αλά εηδηθφηεηα κε βάζε 

ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, κεηεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ Μεραληζκφ 

Γηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο). 

 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 

 Γύο (2) Δπιζηημονικά ζηελέση (Κωδικοί θέζεων 5031891/Β.2.3 και 

5031891/Β.2.4)  

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ 

πξνζφληα: 

- Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ν νπνίνο απνθηήζεθε ζηελ εκεδαπή ή ηζφηηκν 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε απφ 

ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

- Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν ζην πεδίν ησλ 

θνηλσληθψλ/ νηθνλνκηθψλ/ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έξεπλεο 

δεμηνηήησλ ή/θαη επαγγεικάησλ κε  ρξήζε κεζφδσλ πνηνηηθήο έξεπλαο, σο 

εξεπλεηήο/ηξηα. 

- Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία ελφο (1) έηνπο. 
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- Μία (1) επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε (π.ρ. άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

άξζξα ή θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο / πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κειέηεο / 

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

έθζεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ).  

- Απνδεδεηγκέλε θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

 

ΗΜΔΙΧΗ: Σα πποαναθεπόμενα αποηελούν ηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ 

ζςμμεηοσήρ ζηην παπούζα ππόζκληζη και ζηην πεπίπηωζη πος ο/η 

ενδιαθεπόμενορ/η δεν ηα διαθέηει, η ππόηαζη ηος αποκλείεηαι από ηην 

μεηέπειηα διαδικαζία αξιολόγηζηρ και δεν βαθμολογείηαι. Δπιθςμηηέρ είναι οι 

ππόζθεηερ γνώζειρ και η εμπειπία ζε ανηικείμενο ζςναθέρ με αςηό ηηρ 

Ππάξηρ 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ  

Τα Απαξαίηεηα Πξνζφληα (παξ.3) απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off).  

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ζε δχν θάζεηο: 

Α’ Φάζη – Έλεγσορ πλήπωζηρ απαιηούμενων πποζόνηων (κπιηήπια 

αποκλειζμού on/off) 

Όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

Β’ Φάζη – Βαθμολόγηζη πποζόνηων & Καηάηαξη πποηάζεων ηων 

ενδιαθεπομένων: 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα ηεο Α’ Φάζεο, πξνσζνχληαη ζηε Φάζε 

Β’, φπνπ βαζκνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

Πίνακαρ κπιηηπίων βαθμολόγηζηρ πποηάζεων Δπιζηημονικό ζηέλεσορ 3 και 4 

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

α/α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Επίπεδο Τυπικισ Εκπαίδευςθσ ςε 

αντικείμενο ςχετιηόμενο με το 

αντικείμενο τθσ κζςθσ. 

0/20 

0:μθ φπαρξθ Διδακτορικοφ τίτλου ςε 
αντικείμενο που να ςχετίηεται με 

ηθτιματα ποςοτικϊν ι και 
αναλυτικϊν ι/και ποιοτικϊν 

μεκόδων ζρευνασ 

20: φπαρξθ Διδακτορικοφ τίτλου ςε 
αντικείμενο που να ςχετίηεται με 

ηθτιματα ποςοτικϊν ι και 
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α/α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

αναλυτικϊν ι/και ποιοτικϊν 
μεκόδων ζρευνασ 

2 
Αποδεδειγμζνθ ερευνθτικι εμπειρία 

άνω του ενόσ (1) ζτουσ 
10 / 20  

10: για εμπειρία ζωσ και 5 ζτθ 

20: για εμπειρία μεγαλφτερθ από 5 και 
ζωσ 10 ζτθ 

 

3 

Αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν 

δθμοςιεφςεων (π.χ. άρκρα ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά, άρκρα ι 

κεφάλαια ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ/ 

πρακτικά ςυνεδρίων, μελζτεσ / 

βιβλία, κείμενα εργαςίασ (working 

paper), κείμενα πολιτικισ  (policy 

papers), ι ζκκεςθ ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων εφόςον 

πιςτοποιείται θ ςυμμετοχι 

ςυγγραφισ ςε αυτι από τον 

επιςτθμονικό υπεφκυνο 

10 / 20/ 30 

10: για 2- 4 δθμοςιεφςεισ 

20:για  5 -20 δθμοςιεφςεισ 

30: 21 και πάνω δθμοςιεφςεισ 

4 

Διενζργεια ςυνζντευξθσ 

Αξιολογοφνται: Δεξιότθτεσ 

επικοινωνίασ και ομαδικισ εργαςίασ 

Αντίλθψθ/κατανόθςθ αντικειμζνου 

εργαςίασ 

Βακμόσ εξοικείωςθσ με το 

αντικείμενο εργαςίασ 

από 0 ζωσ 30 

 

0–10: ςτοιχειϊδθσ 

11–20: ικανοποιθτικι 

21–25: αρκετά ικανοποιθτικι 

26–30: εξαιρετικι 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγηψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηεο 

ΓΔ ηνπ ΙΝΔΜΥ δηαηξεκέλν κε ηνλ αξηζκφ 3. Σεκεηψλεηαη φηη αλ απφ ηελ δηαίξεζε 

πξνθχςεη δεθαδηθφο αξηζκφο ηφηε απηφο ζα ζηξνγγπινπνηείηαη σο εμήο: αλ ν 

δεθαδηθφο αξηζκφο θπκαίλεηαη απφ 0,01 έσο 0,50 ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη πξνο 

ηα θάησ, αλ ν δεθαδηθφο αξηζκφο θπκαίλεηαη απφ 0,51 έσο 0,99 ε ζηξνγγπινπνίεζε 

ζα γίλεηαη πξνο ηα πάλσ.   
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Η Τειηθή Βαζκνινγία (ΤΒ) θάζε Πξφηαζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

ΣΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 1) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 2) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

3)+ (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 4) 

 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηα θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνχκελα πξνζφληα, ε νπνία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ skype. 

Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. 

Τα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζην 

ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππέβαιιαλ πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΙΝΔΜΥ. Καηφπηλ ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, νη ελδηαθεξφκελνη/εο έρνπλ ην 

δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

θνηλνπνίεζεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ, νη ππνςήθηνη/εο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο. Τα νξηζηηθά απνηειέζκαηα 

επίζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΥ. Σεκεηψλεηαη φηη ην ΙΝΔΜΥ δελ 

δεζκεχεηαη λα απνδερζεί θάπνηα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαηφπηλ αλαγθαίαο 

ηεθκεξίσζεο. Η απνδνρή πξφηαζεο θαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο αλήθεη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΙΝΔΜΥ ηελ νπνία αζθεί φηαλ θαη φπσο ζεσξεί 

αλαγθαίν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

Δίδορ ζςμβάζεων: Σπκβάζεηο έξγνπ. 

Υπονοδιάγπαμμα – Αμοιβή: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 31/7/2021 

γηα απαζρφιεζε 3,15 Αλζξσπνκελψλ έθαζην ζηέιερνο. Η ακνηβή γηα έθαζην ζηέιερνο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.875,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ 

θνξνινγηθψλ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη ρσξίο 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ακνηβήο ησλ ζηειερψλ.    

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, ε νπνία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο, πξνυπφζεζε απνηειεί ε έθδνζε απφ ηελ 

νξηζζείζα κε απφθαζε ΓΔ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ νινθιήξσζε, παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ  

παξαδνηέσλ. 
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5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Οδηγίερ για ηον ηπόπο ςποβολήρ ππόηαζηρ (Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο, 

Υπφδεηγκα Α: Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Υπφδεηγκα Β: Υπεχζπλε δήισζε γηα 

ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, Υπφδεηγκα Γ: Υπεχζπλε δήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο 

εκπεηξίαο θαη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο) είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  

ΙΝΔΜΥ (www.inemy.gr). 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εγγξάθσλ (Υπφδεηγκα Α: Έληππν 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Υπφδεηγκα Β: Υπεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ, Υπφδεηγκα Γ: Υπεχζπλε δήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, αλαιπηηθφ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ – 

ηεθκεξίσλ πνπ απνδεηθλχνπλ/ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ θαη 

επηζπκεηψλ πξνζφλησλ). 

Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηo INEMY, σο ππεχζπλν επεμεξγαζίαο,  

απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ην λ. 

2472/1997 θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 2016/679. 

Οη φξνη ηεο πξφζθιεζεο θαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

Ππόηαζη  ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για δύο (2) 

επιζηημονικά ζηελέση (5031891/Β.2.3 και Β.2.4)  

Ππάξη «Παπεμβάζειρ ηων Κοινωνικών Δηαίπων για ηη διεπεύνηζη 

δεξιοηήηων ζηο πλαίζιο ηος Μησανιζμού Γιάγνωζηρ Αναγκών ηηρ αγοπάρ 

επγαζίαρ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5031891/ Τποέπγο 3 «Γπάζειρ ΙΝΔΜΤ» 

θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη θαη ηε Τεηάξηε 15/07/2020 θαη ψξα 16:00 ζηελ 

παξαθάησ δηεχζπλζε : ΙΝΔΜΥ, Πεηξάθε 8, TΚ 10563, Αζήλα, ηζφγεην (Γξακκαηεία) ή 

λα ππνβιεζεί ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ελαιιαθηηθά κε courier. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάθεινο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΙΝΔΜΥ 

έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο. 

Γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηελ 

θ. Τηηάθε Μαξηιέλα (e-mail: mtitaki@esee.gr). 

http://www.inemy.gr/
mailto:mtitaki@esee.gr
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Η παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΥ.  

 

Γηα ην ΙΝΔΜΥ  

Ο Πξφεδξνο 

 

 

 Γηψξγνο Καξαλίθαο 

 

 

Σπλεκκέλα: 

Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο  

Υπφδεηγκα Α: Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

Υπφδεηγκα Β: Υπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 

Υπφδεηγκα Γ: Υπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο 




