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Αθήνα, 17/7/2019 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση 

έργου ιδιωτικού δικαίου επτά (7) επιστημονικών συνεργατών για την 

εκπόνηση ερευνητικού/ μελετητικού έργου ανάλυσης του εγχώριου 

παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευσης των αναγκών σε 

επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες (5004206-4) 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, 

παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και 

δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», και του Υποέργου 3 

«Ανάλυση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευση των αναγκών σε 

επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες» το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 16/7/19 απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου,  προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για επτά (7) θέσεις επιστημονικών συνεργατών για την εκπόνηση 

ερευνητικού/ μελετητικού έργου ανάλυσης του εγχώριου παραγωγικού 

υποδείγματος και ανίχνευσης των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και 

δεξιότητες. 

 

Συνοπτική περιγραφή του Υποέργου 3: 

Το Υποέργο 3 με τίτλο «Ανάλυση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευση 

των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες» στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των 

εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» αφορά στην εκπόνηση, 

ανάπτυξη και ολοκλήρωση επιστημονικών μελετών σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική 

αποτίμηση της διαρθρωτικής ανεργίας στην χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έλλειψη 

επαγγελμάτων και δεξιοτήτων σε δυναμικούς τομείς/κλάδους της ελληνικής οικονομίας οι 

οποίοι κατέχουν ειδικό βάρος στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, 

λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, στις 

μελέτες του Υποέργου προβλέπεται και η συγκριτική ανάλυση της διάρθρωσης των 

επαγγελμάτων και δεξιοτήτων στην χώρα μας, σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις και προβλέψεις 

ως προς την εξέλιξη της αγοράς εργασίας.  

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2021 με 

δυνατότητα παράτασης. 

 

Είδος συμβάσεων: Σύμβαση έργου. 

Αριθμός συμβάσεων: Επτά (7). 

http://www.inegsee.gr/
mailto:info@inegsee.gr
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Διάρκεια συμβάσεων: Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τη λήξη του φυσικού 

αντικείμενου του Υποέργου 3.  

Τόπος εργασίας: Η έδρα του/της Συνεργάτη/Συνεργάτιδας. Οι συναντήσεις που απαιτούνται 

να γίνουν με την ομάδα επιστημονικού συντονισμού του Υποέργου θα πραγματοποιούνται 

στην έδρα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 

1. Αντικείμενο εργασίας  

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 1, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.1 «Σύνθετος δείκτης βαθμού αποτίμησης του 
δυναμισμού των κλάδων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής 
οικονομίας» του Υποέργου: 

o Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνθετος 

δείκτης βαθμού αποτίμησης του δυναμισμού των κλάδων και των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας». 

o Συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων με στόχο τη διαμόρφωση 

ενός σύνθετου δείκτη βαθμού αποτίμησης του δυναμισμού των κλάδων και 

των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.    

o Βιβλιογραφική έρευνα  σχετικά με το βαθμό αποτίμησης του δυναμισμού των 

κλάδων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. 

o Τελική διαμόρφωση της μελέτης με τίτλο: «Σύνθετος δείκτης βαθμού 

αποτίμησης του δυναμισμού των κλάδων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 

της ελληνικής οικονομίας».  

 

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 2, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.2 Μελέτη «Δυναμικοί κλάδοι και διάρθρωση των 

επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία» του Υποέργου: Τη γεωγραφική ανάλυση της 

κλαδικής ανθεκτικότητας σε σχέση με τον κλαδικό δυναμισμό και την ευελικτοποίηση, 

ήτοι: 

o Ανάλυση των πλέον πρόσφατων εμπειρικών δεδομένων για την τρέχουσα 

κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία και την κλαδική απασχόληση 

ανά Περιφέρεια. 

o Διερεύνηση του δυναμισμού των κλάδων: α) με την έννοια της κλαδικής 

ανθεκτικότητας και β) με την ευελικτοποίηση, δηλαδή τη διάδοση ποικίλων 

προσωρινών ή επισφαλών μορφών εργασίας. 

 

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 3, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.2 Μελέτη «Δυναμικοί κλάδοι και διάρθρωση των 

επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία» του Υποέργου: Τη γεωγραφική ανάλυση της 

επαγγελματικής διάρθρωσης σε σχέση με τον κλαδικό δυναμισμό και την ανεργία, 

ήτοι:  

o Ανάλυση των πλέον πρόσφατων εμπειρικών δεδομένων για την τρέχουσα 

κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία και την επαγγελματική 

διάρθρωση ανά Περιφέρεια. 
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o Ανάλυση του δυναμισμού των κλάδων σε σχέση με το φαινόμενο των NEETs 

(Not in Employment Education or Training), του τμήματος δηλαδή εκείνου 

του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που είτε είναι άνεργο είτε μη ενεργό, χωρίς 

ταυτόχρονα να παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

 

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 4, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.3 Μελέτη «Ανεργία, επαγγέλματα και δεξιότητες» 

του Υποέργου: 

o Καταγραφή και ανάλυση των επαγγελμάτων στην Ελλάδα (σε τριψήφιο 

κωδικό επαγγέλματος σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη ISCO08) και 

προσδιορισμός των εσωτερικών χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων. 

o Προσδιορισμός των δυναμικών και μη δυναμικών επαγγελμάτων και μέτρηση 

του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης κατά τα τελευταία έτη. 

o Η εξέλιξη της απασχόλησης των επαγγελμάτων σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη των κλάδων/τομέων της Ελληνικής οικονομίας. 

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 5, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.3 Μελέτη «Ανεργία, επαγγέλματα και δεξιότητες» 

του Υποέργου: 

o Ποσοτική και ποιοτική περιγραφή - ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

ανέργων. 

o Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ανέργων και των επαγγελμάτων από 

τα οποία προέρχονται. 

o Προσδιορισμός των παραγόντων που οδηγούν στην ανεργία και συσχέτισή 

τους με βασικά επαγγέλματα και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

o Ποσοτική περιγραφή της διαρθρωτικής ανεργίας στην Ελλάδα. 

o Διερεύνηση της ηλικιακής δομής των απασχολούμενων σε κάθε επάγγελμα 

και προσδιορισμός του αριθμού των αναμενόμενων αποχωρήσεων. 

o Συγκριτική ανάλυση, της κατάστασης στην Ελλάδα, με τις βασικές τάσεις που 

προκύπτουν για τις χώρες της ΕΕ ως προς τη διάρθρωση των επαγγελμάτων 

και των δεξιοτήτων στο άμεσο μέλλον και μεσοπρόθεσμα. 

 

Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 6, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.4 Μελέτη «Διεθνείς εξελίξεις στα επαγγέλματα και 

στις δεξιότητες και η θέση της Ελλάδας» του Υποέργου: 

o Προσδιορισμός των διαχρονικών μεταβολών στη διάρθρωση των 

επαγγελμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με βάση τα υπάρχοντα 

συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων. 

o Ανάλυση των μεταβολών στη ζήτηση δεξιοτήτων και καταγραφή των 

κυρίαρχων τάσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα. 

o Χαρτογράφηση των επαγγελμάτων που πρόκειται να περιοριστεί η ζήτησή 

τους καθώς και εκείνων που αναμένεται αύξηση με βάση τα υπάρχοντα 

συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων. 

o Ανάλυση των δεξιοτήτων που πρόκειται να υποχωρήσει η ζήτησή τους καθώς 

και εκείνων που αναμένεται αύξηση. 
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Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης/ιδα για τη θέση 7, θα αναλάβει την υλοποίηση του κάτωθι 

έργου: 

 Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.1.4 Μελέτη «Διεθνείς εξελίξεις στα επαγγέλματα και 

στις δεξιότητες και η θέση της Ελλάδας» του Υποέργου: 

o Πρόβλεψη, μέσω οικονομετρικού υποδείγματος, της εξέλιξης των 

επαγγελμάτων σε βάθος πενταετίας ή αν είναι δυνατόν και σε μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα. 

o Αξιολόγηση των αναμενόμενων ποιοτικών μεταβολών στα επαγγέλματα στην 

Ελλάδα και σε ποιο βαθμό αυτές αντιστοιχούν σε μία αναβάθμιση του 

σχετικού μείγματος δεξιοτήτων.   

                                                           

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

2.α. Απαιτούμενα προσόντα:  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για όλες τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον όλα τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα: 

 Κατ’ ελάχιστο υποψήφιος/α Διδάκτορας στο πεδίο των οικονομικών επιστημών. 

 Δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις 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 εκθέσεις ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, σε πεδία που άπτονται της μη συμβατικής οικονομικής θεωρίας και 

πολιτικής. 

 Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε). 

(http://spss.inegsee.gr/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=MESINE). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα 

διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

 

2.β. Επιθυμητά προσόντα  

Τα επιθυμητά προσόντα για όλες τις θέσεις, είναι τα κάτωθι: 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής 

στο πεδίο των οικονομικών επιστημών. 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο πεδίο των οικονομικών επιστημών. 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις (άνω  των 2) 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 εκθέσεις ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, σε πεδία που άπτονται της μη συμβατικής οικονομικής θεωρίας και 

πολιτικής. 

 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

πρόσκλησης. 
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3. Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα για τη θέση 1 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.1.α. Μία (1) ενδιάμεση έκθεση της μελέτης «Σύνθετος δείκτης βαθμού 

αποτίμησης του δυναμισμού των κλάδων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 

ελληνικής οικονομίας»,  η οποία θα περιλαμβάνει: i) την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, 

και ii) τη συλλογή και ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων.    

 Π.1.1.β. Μία (1) μελέτη με τίτλο «Σύνθετος δείκτης βαθμού αποτίμησης του 

δυναμισμού των κλάδων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής 

οικονομίας». 

 

Τα παραδοτέα για τη θέση 2 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.2.α. Μία (1) έκθεση με την ανάλυση των πλέον πρόσφατων εμπειρικών 

δεδομένων για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία και την 

κλαδική απασχόληση, ανά Περιφέρεια. 

 Π.1.2.β. Μία (1) έκθεση με τη διερεύνηση του δυναμισμού των κλάδων: α) με την 

έννοια της κλαδικής ανθεκτικότητας και β) με την ευελικτοποίηση, δηλαδή τη διάδοση 

ποικίλων προσωρινών ή επισφαλών μορφών εργασίας. 

Τα παραδοτέα για τη θέση 3 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.2.γ. Μία (1) έκθεση με την ανάλυση των πλέον πρόσφατων εμπειρικών 

δεδομένων για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία και την 

επαγγελματική διάρθρωση, ανά Περιφέρεια.  

 Π.1.2.δ. Μία (1) έκθεση με την ανάλυση του δυναμισμού των κλάδων σε σχέση με το 

φαινόμενο των NEETs. 

 

Τα παραδοτέα για τη θέση 4 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.3.α. Μία (1) έκθεση με την καταγραφή και ανάλυση των επαγγελμάτων στην 

Ελλάδα (σε τριψήφιο κωδικό επαγγέλματος σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη 

ISCO08) και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων.  

 Π.1.3.β. Μία (1) έκθεση με: i) τα δυναμικά και μη δυναμικά επαγγέλματα και μέτρηση 

του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης κατά τα τελευταία έτη, και ii) την εξέλιξη 

της απασχόλησης των επαγγελμάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 

κλάδων/τομέων της Ελληνικής οικονομίας.  

 

Τα παραδοτέα για τη θέση 5 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.3.γ. Μία (1) έκθεση με: i) την ποσοτική και ποιοτική περιγραφή - ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των ανέργων, ii) τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ανέργων 

και των επαγγελμάτων από τα οποία προέρχονται, και iii) τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που οδηγούν στην ανεργία και συσχέτισή τους με βασικά επαγγέλματα 

και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

 Π.1.3.δ. Μία (1) έκθεση με: i) την ποσοτική περιγραφή της διαρθρωτικής ανεργίας 

στην Ελλάδα, ii) τη διερεύνηση της ηλικιακής δομής των απασχολούμενων σε κάθε 

επάγγελμα και προσδιορισμός του αριθμού των αναμενόμενων αποχωρήσεων, και iii) 

τη συγκριτική ανάλυση, της κατάστασης στην Ελλάδα, με τις βασικές τάσεις που 

προκύπτουν για τις χώρες της ΕΕ ως προς τη διάρθρωση των επαγγελμάτων και των 

δεξιοτήτων στο άμεσο μέλλον και μεσοπρόθεσμα. 

 



6 

 

Τα παραδοτέα για τη θέση 6 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.4.α. Μία (1) έκθεση με: i) τον προσδιορισμό των διαχρονικών μεταβολών στη 

διάρθρωση των επαγγελμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με βάση τα υπάρχοντα 

συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, και, ii) την ανάλυση των μεταβολών στη 

ζήτηση δεξιοτήτων και καταγραφή των κυρίαρχων τάσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα. 

 Π.1.4.β. Μία (1)  έκθεση με: i) την χαρτογράφηση των επαγγελμάτων που πρόκειται 

να περιοριστεί η ζήτησή τους καθώς και εκείνων που αναμένεται αύξηση με βάση τα 

υπάρχοντα συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, και, ii) την ανάλυση των 

δεξιοτήτων που πρόκειται να υποχωρήσει η ζήτησή τους καθώς και εκείνων που 

αναμένεται αύξηση. 

 

Τα παραδοτέα για τη θέση 7 είναι τα κάτωθι: 

 Π.1.4.γ. Μία (1) έκθεση με την πρόβλεψη, μέσω οικονομετρικού υποδείγματος, της 

εξέλιξης των επαγγελμάτων σε βάθος πενταετίας ή αν είναι δυνατόν και σε 

μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. 

 Π.1.4.δ. Μία (1) έκθεση με την αξιολόγηση των αναμενόμενων ποιοτικών μεταβολών 

στα επαγγέλματα στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό αυτές αντιστοιχούν σε μία 

αναβάθμιση του σχετικού μείγματος δεξιοτήτων. 

 

4. Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται στις: 

 Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών 

και ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 1.  

 Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών 

και ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 2.  

 Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών και 

ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 3.  

 Δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών 

και ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 4.  

 Δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών 

και ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 5.  

 Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών και 

ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 6. 

 Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών και 

ασφαλιστικών κρατήσεων, για τη θέση 7. 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την παραλαβή των αντίστοιχων 

παραδοτέων, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες: 

 

Θέση 1 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.1.α 7.500,00 € 

Π.1.1.β 7.500,00 € 

Σύνολο 15.000,00 € 
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Θέση 2 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.2.α 7.500,00 € 

Π.1.2.β 7.500,00 € 

Σύνολο 15.000,00 € 

Θέση 3 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.2.γ 5.000,00 € 

Π.1.2.δ 5.000,00 € 

Σύνολο 10.000,00 € 

Θέση 4 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.3.α 6.500,00 € 

Π.1.3.β 6.500,00 € 

Σύνολο 13.000,00 € 

Θέση 5 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.3.γ 6.500,00 € 

Π.1.3.δ 6.500,00 € 

Σύνολο 13.000,00 € 

Θέση 6 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.4.α 4.500,00 € 

Π.1.4.β 4.500,00 € 

Σύνολο 9.000,00 € 

Θέση 7 

Παραδοτέο Αμοιβή 

Π.1.4.γ 4.500,00 € 

Π.1.4.δ 4.500,00 € 

Σύνολο 9.000,00 € 

 

5. Διαδικασία Αξιολόγησης  

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του ΔΣ του 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Τα «απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.  
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Η βαθμολόγηση των «επιθυμητών προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα 

«απαιτούμενα προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη σχετική εμπειρία που τυχόν 

περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά.  

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «απαιτούμενα προσόντα» θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία 

θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Η βαθμολόγηση των 

επιθυμητών κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε 

κάθε επιμέρους κριτήριο στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης για όλες τις θέσεις:  

Α/Α Κριτήρια 
Βαρύτητα 

(αi) 
Βαθμολόγηση (βi) 

1 
Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο 

πεδίο των οικονομικών επιστημών 
20% 

Μη κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών  

βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών  

βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

2 

Αποδεδειγμένη ερευνητική 

εμπειρία στο πεδίο των 

οικονομικών επιστημών  

30% 

Μη αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 

βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες. 

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία έως και ένα 

(1) έτος  βαθμολογείται με τέσσερις (4) 

μονάδες. 

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία άνω του 

ενός (1) έτους έως και τρία (3) έτη 

βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες. 

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία άνω των 

τριών (3) ετών βαθμολογείται με δέκα (10) 

μονάδες. 

3 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις π.χ. 

άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 

άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς 

τόμους/ πρακτικά συνεδρίων, 

μελέτες / βιβλία, κείμενα εργασίας 

(working paper), κείμενα πολιτική 

(policy papers), ή εκθέσεις 

ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 

πεδία που άπτονται της μη 

συμβατικής οικονομικής θεωρίας 

και πολιτικής 

30% 

Έως δύο (2) δημοσιεύσεις βαθμολογούνται με 

μηδέν (0) μονάδες. 

Τρεις (3) έως πέντε (5) δημοσιεύσεις 

βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες. 

Άνω των έξι (6) δημοσιεύσεων βαθμολογούνται 

με δέκα (10) μονάδες. 

4 Συνέντευξη 20% 

Γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

(επικοινωνιακή δυνατότητα και διάθεση 

συνεργασίας): Τρεις (3) μονάδες το μέγιστο.                                                                        

Επαλήθευση γενικής συγκρότησης και 

εξειδίκευσης μέσω στοχευμένης συζήτησης: 

Τέσσερις (4) μονάδες το μέγιστο.                                            

Διαθεσιμότητα/ διάθεση επένδυσης στο έργο 

(εντοπιότητα/ ευκολία δυσκολία 
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Α/Α Κριτήρια 
Βαρύτητα 

(αi) 
Βαθμολόγηση (βi) 

μετακίνησης/χρόνος απασχόλησης): Τρεις (3)  

μονάδες το μέγιστο. 

Σύνολο 100%  

 

Η τελική βαθμολογία (Υ) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα 

των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου) 

Υ = Σai*βi 

όπου 

ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω 

πίνακα 

βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω 

πίνακα 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου 

υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Σημειώνεται ότι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις 

προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε 

περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως 

θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση των Πράξεων των ως άνω Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

(http://www.inegsee.gr/). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν 

το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι 

συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.  

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της 

ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων 

και της διαφάνειας. 

 

6. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει μία (1) και μοναδική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για μια (1) ή περισσότερες θέσεις δηλώνοντας στην αίτησή του/της 

τη σειρά προτίμησης. Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η δύναται να 

υπογράψει σύμβαση για μία μόνο θέση. Η αίτηση ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και 

εφόσον υποβληθεί οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν. 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν από 17/7/2019 μέχρι 2/8/2019 (ιδιοχείρως ή 

μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους οι οποίοι 

πρέπει να περιλαμβάνουν: 
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α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης). 

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων: 

- Αριθμημένα, και, 

- σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την αίτηση 

συμμετοχής. 

 

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:  

ΠΡΟΣ 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, 

Υπόψη κας Πλατή Μαρίας 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ [Να 

συμπληρωθεί η θέση (1 ή περισσότερες) για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα] ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (5004206-4) 

στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, 

παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και 

δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) 

 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων 

καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.  

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 2/8/19 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της 

παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από 

υποψηφίους.  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω 

ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του έντυπου ταχυμεταφοράς. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν 

επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 679/2016 για την 

«προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών προσόντων 

καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ   

1. Υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 

δηλωθείσες στην αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση, 

απορρίπτεται. Επιπλέον, προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με 

την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη.  

2. Η τελική επιλογή των επιστημονικών συνεργατών θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά 

κατάταξης, βάσει της τελικής βαθμολογίας (Υ) κάθε υποψηφίου και λαμβάνοντας υπόψη τη 
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σειρά προτίμησης στην περίπτωση υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για δύο (2) ή 

περισσότερες θέσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων υποψηφίων 

μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος/η που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη 

βαθμολογία στο σημαντικότερο κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα 

σημασία τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 3, Κριτήριο 2, Κριτήριο 1 

και Κριτήριο 4.  

3. Αντικατάσταση φακέλου, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.  

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής 

φακέλων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου – 

αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη συνεργασίας και όχι 

«πρόσληψης».  

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δύνανται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο 

επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά 

καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο 

πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-

3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών 

Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), υποβάλλοντας αίτηση στο σύνδεσμο: 

http://spss.inegsee.gr/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=MESINE έως την ημερομηνία λήξης της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).  

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

mailto:mplati@inegsee.gr
http://spss.inegsee.gr/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=MESINE
http://www.inegsee.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Τίτλοι/Βεβαιώσεις Σπουδών 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 
αποδεικνύεται με ευκρινή φωτοαντίγραφα τoυ απαιτούμενου τίτλου σπουδών ή βεβαίωση σπουδών για 
τους υποψήφιους διδάκτορες. 

 

2. Αποδεικτικά για επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Η ίδια η δημοσίευση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του 

υποψηφίου όπως και το περιεχόμενο της δημοσίευσης. 

 

3. Αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας  

 Βεβαιώσεις (π.χ. εργοδότη, επιστημονικού υπευθύνου) ή/και συμβάσεις από τις οποίες να 
προκύπτει, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος 
συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση της 
έρευνας, και, 

 Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο 
χρόνος και το είδος της ερευνητικής εμπειρίας.  

 

 

 


