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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τεχνικoύ δελτίου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΑΕ)» με κωδικό 5001171/
Κωδικό Πράξης 2016ΣΕ33410020 και Δικαιούχο το ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Στο πλαίσιο του τεχνικού δελτίου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης απόφασης υλοποίησης με
ίδια μέσα (με αρ. πρωτ 3952/7.9.2016) / πακέτο εργασίας ΠΕ 3 «Στοχευμένες μελέτες», το «ΕΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», σύμφωνα με την από 23 Οκτωβρίου 2017 απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου, το ΕΙΕΑΔ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για το έργο «Ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας (ζήτηση και προσφορά
εργασίας)».
1.

Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας
(ζήτηση και προσφορά εργασίας)» αφορά την ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά
εργασίας (ζήτηση και προσφορά εργασίας). Στηρίζεται στη χρήση των τριμηνιαίων στοιχείων της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το οικονομετρικό μοντέλο υποδιαιρείται σε δύο μοντέλα όπου το ένα
χρησιμοποιείται για την παραγωγή προβλέψεων σχετικά με την προσφορά εργασίας και το δεύτερο για την
παραγωγή προβλέψεων σχετικά με την απασχόληση (ζήτηση εργασίας). Η σύγκριση μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς εργασίας παρέχει γενικές πληροφορίες αναφορικά με τις αναμενόμενες ανισορροπίες στην αγορά
εργασίας και τη δομή της απασχόλησης.
Οι προβλέψεις αναφορικά με την προσφορά εργασίας στηρίζονται στον προσδιορισμό των επιπτώσεων άλλων
εξωγενών μεταβλητών (π.χ. θνησιμότητα, μετανάστευση, επιδοματική πολιτική κτλ) πάνω στην προσφορά
εργασίας. Στη βάση υποθέσεων για την εξέλιξη ορισμένων από αυτές τις εξωγενείς μεταβλητές θα
προσδιοριστεί η μεταβολή του μεγέθους του εργατικού δυναμικού και ως εκ τούτου της προσφοράς
εργασίας. Η κινητικότητα μεταξύ εργατικού πληθυσμού, οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού και του
πληθυσμού σε ηλικία προς εργασία θα προσδιορίσει και το μέγεθος του εργατικού δυναμικού. Η υποδιαίρεση
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του αναμενόμενου εργατικού δυναμικού ανά ηλικιακές ομάδες, φύλο και επίπεδα εκπαίδευσης θα
προσδιορίσει και ευρέως την προσφορά εργασίας σε δεξιότητες.
Η ανάπτυξη οικονομετρικού μοντέλου αναφορικά με τη ζήτηση εργασίας στηρίζεται στην εκτίμηση δύο
βασικών παραμέτρων που προσδιορίζουν τη ζήτηση εργασίας. Οι παράμετροι αυτοί είναι η ζήτηση επέκτασης
(το expansion demand) και η ζήτηση αντικατάστασης (το replacement demand). Το expansion demand αφορά
κυρίως το μέρος της απασχόλησης το οποίο μεταβάλλεται εξαιτίας των μεταβολών της οικονομικής
δραστηριότητας, συγκεκριμένα της αναμενόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας και της εξέλιξης των
μακροοικομικών μεγεθών (π.χ. επενδύσεις, κατανάλωση, δημόσιες δαπάνες), τα οποία καθορίζουν και την
κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδους της οικονομίας. Για την εκτίμηση της μεταβολής του μεγέθους της
απασχόλησης επιλέγεται η λύση των εξωγενώς καθορισμένων μεταβολών του ΑΕΠ στη βάση διαφόρων
εναλλακτικών σεναρίων. Το replacement demand αφορά τη μεταβολή της απασχόλησης εξαιτίας της
κινητικότητας μεταξύ εντός και εκτός αγοράς εργασίας και μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
και των επαγγελμάτων. Το replacement demand θα προσδιοριστεί στη βάση των πιθανοτήτων ενός ατόμου να
μετακινηθεί εντός ή εκτός αγοράς εργασίας και εντός ή εκτός του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και,
ιδανικά, της επαγγελματικής του ομάδος.
Οι προβλέψεις με δεδομένη τη συγκυρία στην Ελλάδα θα είναι για μία περίοδο 3 έως 5 ετών. Μπορούν να
επικαιροποιούνται και να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ανά διετία, μαζί και με κάποιες συμπληρωματικές
ποιοτικές κλαδικές ή επαγγελματικές αναλύσεις.

2.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου
αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.
 Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των «Οικονομικών της εργασίας»
 Βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που άπτονται των οικονομικών της αγοράς εργασίας και των
ποσοτικών μεθόδων
 Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο την απασχόληση και την
αγορά εργασίας.
 Βεβαιωμένη γνώση των στατιστικών οικονομετρικών πακέτων STATA, Eviews, Microfit
 Εμπειρία στο αντικείμενο της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με χρήση ποσοτικών
μεθόδων
 Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση και την στατιστική/οικονομετρική επεξεργασία των
στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η
υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

1

Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο των «Οικονομικών της εργασίας»

5

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

5

3

4

Αγγλική Γλώσσα (βαθμολογείται το
ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο
Μέγιστος αριθμός βαθμού: 5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

4

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

3
2
1

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
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5

-

Βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που άπτονται των οικονομικών της
αγοράς εργασίας και των ποσοτικών μεθόδων (5 βαθμοί)
Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με
αντικείμενο την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Μέγιστος αριθμός
εργασιών: 3 (15 βαθμοί)
Συνέντευξη
Πραγματοποίηση και μέσω skype
Βεβαιωμένη γνώση των στατιστικών οικονομετρικών πακέτων STATA, Eviews,
Microfit
Εμπειρία στο αντικείμενο της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με
χρήση ποσοτικών μεθόδων
Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση και την στατιστική/οικονομετρική
επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ

6
7
8
9

Μέχρι 20 βαθμοί

Μέχρι 25 βαθμοί
5
25 βαθμοί
10 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ

100

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά
αποτελέσματα κατάταξης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των
προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση
των τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που
έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.
Τήρηση γενικών αρχών: 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.
Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή: Σύμβαση έργου με εκτιμώμενη διάρκεια 8 Μήνες. Η συνολική αμοιβή
(κόστος) συμπεριλαμβανομένων όλων των εκάστοτε ισχυόντων φόρων και κρατήσεων έχει προϋπολογιστεί €
22.320,00 (περιλ. ΦΠΑ 24%).

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 29/11/2017 και ώρα 14:00 να καταθέσουν φάκελο αυτοπροσώπως στο
πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ ή να τον αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς σε σφραγισμένο φάκελο
-

με την ένδειξη:
Αίτηση υποψηφιότητας για απασχόληση έκτακτου προσωπικού με αριθμ. πρωτ. 6084

-

στη διεύθυνση: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 2ος όροφος

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 4.

Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 9.00 πμ – 14.00 μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς,
επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη κατάθεση έως την ανωτέρω
αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου
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Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της
προσφοράς.
Η αίτηση υποψηφιότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά και εκπαιδευτικά τους
στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την επαγγελματική τους εμπειρία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία
και μοναδική αίτηση.
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση
είναι τα εξής :
4 1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. 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.
4 2. Απόδειξη γνώσης αγγλική 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΄)»

4. 3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας
Για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται:
Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (‐εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων
ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης
επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου
4. 4. Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής:
1) 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.
2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
3)

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
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γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.
4.5. Βιογραφικό σημείωμα
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ
Πληροφορίες, σχετικά με τον Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας: http://lmds.eiead.gr/
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210 21 20 729
και ώρα 09.00- 15.00.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΕΑΔ

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
Θ. Ζαχαρόπουλος
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