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Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022 
Αρ. Πρωτ.: 000046-24/03/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»   

ΜΕ ΟΠΣ (MIS) 5075008 Η ΟΠΟΊΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ  

 
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) υλοποιεί ως 
συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και 
πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών 
προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008. 

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 2014-2020». 

Αφορά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΣΕΤΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – συντονιστής, ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, ΕΟΠΠΕΠ, ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) για την ανάπτυξη, 
επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων 
με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων συμβάλλει 
στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και 
συνεισφέρει στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας, 
ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
και στην αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας στην εργασία. 

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την ανάπτυξη-
επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων 
προγραμμάτων», στο οποίο περιλαμβάνεται το Πακέτο Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και 
επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» το οποίο αφορά στην ανάπτυξη εννέα (9) 
νέων και την επικαιροποίηση είκοσι (20) υφιστάμενων πιστοποιημένων επαγγελματικών 
περιγραμμάτων. Η εργασία της ανάπτυξης νέων και της επικαιροποίησης υφιστάμενων 
περιγραμμάτων από τη μεριά του ΙΝΣΕΤΕ θα βασιστεί σε αποτελέσματα μελέτης στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1 από τον εταίρο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως προς την επιλογή των επαγγελμάτων και θα 
υλοποιηθεί με βάση νέα μεθοδολογία και εργαλεία ανάπτυξης μελετών επαγγελματικών 
περιγραμμάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2 από τον εταίρο ΙΝΕ ΓΣΕΕ και 
θα επισημοποιηθεί και νομιμοποιηθεί από τον εταίρο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του Υποέργου 6. 

Στη βάση αυτή, το ΙΝΣΕΤΕ και σύμφωνα με την από 30/06/2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του και την με αρ. πρωτ. 000081-02/07/2012 ΑΥΙΜ του ΥΕ3 της πράξης με MIS 
5075008, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση 
επιστημονικού στελέχους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και 
ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης Έργου. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, έως τις 30/09/2023 με 
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δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της Πράξης (χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της 
συνολικής αμοιβής , , επιστημονικού στελέχους/αντισυμβαλλόμενου με σύμβαση έργου και 
χωρίς αύξηση της συνολικής μηνιαίας αμοιβής του επιστημονικού στελέχους με σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου) και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Ωράριο και τόπος εργασίας 

Σε περίπτωση που το έργο υλοποιηθεί με σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου τότε απαιτείται 
επιτόπια παρουσία του/της στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ στην Αθήνα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο 
και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής του/της από τον Υπεύθυνο του Υποέργου, προκειμένου ο/η 
συνεργάτης να συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου και να λαμβάνει μέρος στις 
συσκέψεις της αντίστοιχης ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι 
προβλεπόμενες εργασίες του/της. 

Σε περίπτωση που το έργο υλοποιηθεί με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου τότε απαιτείται η καθημερινή παρουσία στα 
γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ – Βουκουρεστίου 32 και με ενδεικτικό ωράριο εργασίας 09:00 – 17:00, 
Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Αντικείμενο Απασχόλησης 

Το επιστημονικό στέλεχος θα αναλάβει την επιστημονική παρακολούθηση του πακέτου 
εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» το οποίο αφορά 
καταληκτικά στην ανάπτυξη εννέα (9) νέων και την επικαιροποίηση είκοσι (20) υφιστάμενων 
πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό το επιστημονικό στέλεχος καλείται να υποστηρίξει ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τις κάτωθι εργασίες: 

 Αναζήτηση, ανεύρεση και συγκρότηση ομάδων μελέτης των επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, 

 Σχετική ενημέρωση, προετοιμασία και επιμόρφωση τόσο των συμμετεχόντων στελεχών 
του ΙΝΣΕΤΕ όσο και των ομάδων εργασίας των επιμέρους επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, 

 Ανεύρεση και παρακολούθηση συνεργατών γλωσσικής και φιλολογικής επιμέλειας των 
μελετών ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

 Συστηματική συνεργασία και συντονισμός των εξωτερικών συνεργατών - στελεχών του 
έργου και της μεταξύ τους συνεργασίας (μελετητές – συγγραφείς επαγγελματικού 
περιγράμματος, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι μεθοδολογίας ΕΠ), δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των μελετητών/ συγγραφέων ανάπτυξης 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, έλεγχος και έγκριση επιλεγμένων μελετών ανάπτυξης 
επαγγελματικού περιγράμματος σε προκαθορισμένες φάσεις του έργου, εποπτεία της 
διαμόρφωσης ή προσαρμογής και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος του πακέτου 
εργασίας κα), 

 Συμβολή στην αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των επιστημονικών μελετών – 
παραδοτέων, 

 Ενεργός συμμετοχή και συμβολή στις εργασίες οργάνωσης και υποστήριξης της πράξης 
και του υποέργου συνολικά. 

 

Αποδοχές – τρόπος πληρωμής 
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Η αμοιβή του επιστημονικού στελέχους για την παροχή της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό 
των 1.925,00€ μικτά ανά μήνα/ΑΜ, θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εισφορές, τέλη  
και θα καταβάλλεται σε σύνδεση με τα παρακάτω παραδοτέα, αφού προηγουμένως έχουν 
εγκριθεί και παραληφθεί από το ΙΝΣΕΤΕ.  

Η συνολική αμοιβή του επιστημονικού στελέχους εξαρτάται από τους μήνες/ΑΜ απασχόλησης 
(οι οποίοι υπολογίζονται  σε  17 , 

,  με  τη σύναψη της σύμβασης  να έχει πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου 2022  
(συμπεριλαμβανομένου πάσης φύσεως κρατήσεις και φόρους, ΦΠΑ κλπ ) θα ανέρχεται σε 
32.725,00€ (17 μήνες/ΑΜ * 1.925,00€). 

 

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του επιστημονικού στελέχους θα είναι ενδεικτικά: 

1. Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στο πλαίσιο εργασιών επιστημονικής παρακολούθησης 
της ανάπτυξης και επικαιροποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

2. Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στο πλαίσιο εργασιών για την ανάπτυξη 9 νέων 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

3. Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στο πλαίσιο εργασιών για την επικαιροποίηση 20 
υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων. 

Παρακολούθηση/παραλαβή σύμβασης 

Η σύμβαση παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου και την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής  του έργου που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ 
του ΙΝΣΕΤΕ. 

Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων 

Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

o Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 
ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 

o Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. 

o Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, internet, 
παρουσιάσεις,) 

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 και δεν βαθμολογείται. 

Β) Πρόσθετα προσόντα που βαθμολογούνται: 

o Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ανθρωπιστικές ή/και κοινωνικές επιστήμες ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο του πεδίου της ανάλυσης της εργασίας 
(industrial relations, sociology of work) ή/και των πολιτικών απασχόλησης 
(βαθμολογείται ένας τίτλος), 

o Τουλάχιστον μια (1) δημοσίευση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών (π.χ. άρθρο σε  
επιστημονικό περιοδικό, άρθρο 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 
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συγγραφής σε αυτή από επιστημονικό υπεύθυνο), 

o Αποδεδειγμένη τουλάχιστον μονοετή επαγγελματική εμπειρία και έως τρία (3) έτη σε  
διαχειριστικές εργασίες και αντικείμενα συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία όπως προκύπτει από τη συμμετοχή σε εκπόνηση και συγγραφή 
ενός τουλάχιστον επαγγελματικού περιγράμματος. 

 

Γ) Αξιολόγηση: 

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

 
 

    Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 
1 

 
 

Διδακτορικός ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών (Βαθμολογείται 
ένας τίτλος)  

 
(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 25) 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών 
σε ανθρωπιστικές ή/και κοινωνικές 
επιστήμες 

 
 

25 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε αντικείμενο του 
πεδίου της ανάλυσης της 
εργασίας (industrial relations, 
sociology of 
work) ή/και των πολιτικών 
απασχόλησης 

 
20 

 

 
2 

Τουλάχιστον μια (1) 
δημοσίευση στο πεδίο των 
κοινωνικών επιστημών 

Τουλάχιστον μια (1) δημοσίευση 
στο πεδίο των κοινωνικών 
επιστημών 

 

10 

 

 
3 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική 
εμπειρία σε διαχειριστικές 
εργασίες και αντικείμενα 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων (Μέγιστος αριθμός 
βαθμών: 25) 

1 έτους 10 

>1 έτους και έως 2 έτη 15 

>2 ετών και έως 3 έτη 25 

 

4 
Αποδεδειγμένη εμπειρία όπως προκύπτει από τη συμμετοχή 

σε εκπόνηση και συγγραφή ενός τουλάχιστον 
επαγγελματικού περιγράμματος. 
(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 10) 

 

10 

Υποσύνολο Α’ 70 

B 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 
1 

 
Συνέντευξη 

Συνέντευξη υποψηφίων 
(μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

μέσω skype/zoom) 

 
30 

 
 
 
 

 
1ο κριτήριο 

Γενική παρουσία 
(επικοινωνιακές δεξιότητες, 

αμεσότητα λόγου, κατανόηση, 
αντίληψη, κ.ο.κ.) 

 
Έως 10 
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    Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 

 
Κριτήρια 

αξιολόγη σης 

 

 
2ο κριτήριο 

Ικανότητα και αμεσότητα 
ανταπόκρισης στις προδιαγραφές των 

εργασιών και των παραδοτέων 
(κατανόηση 

αντικειμένου/απαιτήσεων θέσης 
απασχόλησης, επάρκεια 

συγγραφικής 
εμπειρίας υποψηφίου, κ.α.) 

 

 
Έως 10 

 
3ο κριτήριο 

Επαλήθευση γενικής συγκρότησης 
και 

εξειδίκευσης μέσω στοχευμένης 
συζήτησης 

(εξειδικευμένες γνώσεις και μελέτη 
ζητημάτων αναβάθμισης του θεσμού 
της ΕΕΚ μέσω των επαγγελματικών 

περιγραμμάτων προηγούμενη 
γενική/ειδική επαγγελματική 

εμπειρία κ.α.) 

 
Έως 10 

Υποσύνολο Β’ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Διαδικασία Αξιολόγησης-Ενστάσεις 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 
θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας 
τους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους /τις ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής 
τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σχετική γνωστοποίηση από το ΙΝΣΕΤΕ. 
Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και βαθμολόγηση των 
επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

 Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα on/off 
κριτήρια) 

 Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα 
σειρά κατάταξης και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ (www.insete.gr).Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο/η υποψήφιος/α που διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία 
στο επιθυμητό προσόν «Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διαχειριστικές 
εργασίες και αντικείμενα συγχρηματοδοτούμενων έργων».   

 Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους/τις υποψήφιους/ες σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα 
Κατάταξης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@insete.gr και με πλήρη 
αιτιολόγησή τους. Οι Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει 
συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ. 

 Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ. 
Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, ο 
Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός. 

mailto:info@insete.gr
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Σημειώνεται ότι το ΙΝΣΕΤΕ 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 ΙΝΣΕΤΕ την οποία 
ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της ως άνω Πράξης. 

Τήρηση γενικών αρχών 

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 αριθ. Πρωτ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 
3051/Β/2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμ-βάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968),.  

Εμπιστευτικότητα 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων και του φακέλου  
δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και 
επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Το ΙΝΣΕΤΕ 
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 ΙΝΣΕΤΕ 
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. Το ΙΝΣΕΤΕ  θα προβεί στην 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατάταξης στην ιστοσελίδα του με βάση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε     υποψηφίου. 

Υποβολή αιτήσεων – φακέλου δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

1) Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας με αναφορά στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον 
ηλεκτρονικό φάκελο 

2) Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα 

3) Απαιτούμενοι / πρόσθετοι τίτλοι σπουδών 

Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή/και μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών 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 
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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. 

4) Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με 
βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 
185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)». 

5) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ αυτή 
αποδεικνύεται ως εξής: 

α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι  
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σε περίπτωση  
που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την 
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει 
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης 
αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά 
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του 
υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που 
διοργάνωσε ο Οργανισμός. 

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

γ) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής 
ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε  
Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 
υπολογίζονται αθροιστικά. 

6) Αποδεικτικά για δημοσιεύσεις 

 Προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια η δημοσίευση όπου αναφέρονται τα 
στοιχεία του υποψηφίου όπως και το περιεχόμενο της δημοσίευσης. Ως επιστημονικές 
δημοσιεύσεις υπολογίζονται: άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους / δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / βιβλία, κείμενα 
εργασίας (working paper), κείμενα πολιτικής (policy papers), έκθεση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή συγγραφής σε αυτήν από τον 
επιστημονικό υπεύθυνο).  

7) Αποδεικτικά πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας 

 Η πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε διαχειριστικές εργασίες και αντικείμενα 
συγχρηματοδοτούμενων έργων αποδεικνύεται με την προσκόμιση: Αντιγράφων 
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) ή επιστημονικών φορέων ή 
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επιχειρηματικών φορέων συνοδευόμενων απαραιτήτως από συμβάσεις ή/και σχετικά 
δελτία παροχής υπηρεσιών, ή/και Βεβαιώσεις από τον Φορέα, από τα οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας 
του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι υποψήφιοι 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. 

 Η πρόσθετη συμμετοχή στην εκπόνηση ή/και συγγραφή ενός τουλάχιστον 
επαγγελματικού περιγράμματος αποδεικνύεται ή με ευκρινές φωτοαντίγραφο του 
αντίστοιχου τμήματος του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος, όπου 
αναγράφεται η συντακτική ομάδα της μελέτης (όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ΕΟΠΠΕΠ) ή με βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναγράφεται με σαφήνεια ο τίτλος 
του επαγγελματικού περιγράμματος και ο ρόλος του/της υποψήφιου/ιας στη συντακτική 
ομάδα της μελέτης ή με υποβολή της σχετικής σύμβασης από την οποία να προκύπτει 
με σαφήνεια ο τίτλος του επαγγελματικού περιγράμματος και ο ρόλος του/της 
υποψήφιου/ιας στη συντακτική ομάδα της μελέτης συνοδεία παραστατικού πληρωμής. 

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα 
στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε ψηφιακά μέσω του www.gov.gr είτε να 
φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή  

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20  
MB) είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) στο email 
info@insete.gr μέχρι την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 με την εξής αναφορά: Υποβολή 
δικαιολογητικών ……………. (ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας) – Έκτακτο προσωπικό - MIS ΕΠ 
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 5075008. 

 

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος. 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο 
email: dalkidis@insete.gr . 

 
 

http://www.gov.gr/
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