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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ω1) για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο 
πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.   

 

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της 
Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή 
φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ), το «ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΙΕΑΔ), σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2017 απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου και την από 3 Αυγούστου 2017 έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής 
Αρχής και προκειμένου για την υλοποίηση της ενέργειας Α «Επαγγελματική συμβουλευτική», στο 
μέρος που του αναλογεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για  
δύο θέσεις στελέχους/ων  συντονισμού και υποστήριξης, με τόπο απασχόλησης την έδρα του 
φορέα στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια της 
Πράξης θα απαιτηθεί να μετακινούνται συχνά (ενδεικτικά: τουλάχιστον δέκα ημέρες ανά μήνα) 
από / προς τις ανωτέρω Περιφέρειες, με στόχο την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο 
της Πράξης. 
 
1. Αντικείμενο εργασίας στελέχους συντονισμού και υποστήριξης 

 
Στο πλαίσιο του ως άνω έργου, το κάθε στέλεχος διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης θα 
αναλάβει ενδεικτικά εργασίες οργάνωσης και παρακολούθησης της ενέργειας Α «Επαγγελματική 
συμβουλευτική» στο μέρος που αναλογεί στο ΕΙΕΑΔ στο σύνολο του έργου. Θα τηρεί και θα 
ελέγχει τον φάκελο της ενέργειας, θα επικοινωνεί και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο 
παρακολούθησης του έργου για επίλυση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν, θα επικοινωνεί 
με εμπλεκόμενους φορείς και συνεργάτες κατά την υλοποίηση της ενέργειας, θα παρακολουθεί 
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τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναλάβουν επιμέρους εργασίες της ενέργειας 
(εξατομικευμένη συμβουλευτική, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων).  
Επίσης θα αναλάβει, στο μέρος που αναλογεί στο ΕΙΕΑΔ, την εποπτεία των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελουμένων (διαρκής επαφή με τους Συμβούλους Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής με στόχο την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας) και τον 
έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών εφαρμογής της Μεθοδολογίας της Συμβουλευτικής. 
Περαιτέρω θα παράσχει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
«ΈΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ». Επίσης 
θα αναλάβει την υποστήριξη στην επιμόρφωση των συμβούλων όσον αφορά στην χρήση 
Διαδραστικών Εφαρμογών, για την υποστήριξη της συμβουλευτικής των ανέργων. 
 

2. Αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση στελέχους συντονισμού και υποστήριξης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του στελέχους συντονισμού και υποστήριξης πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον: 

• Πτυχίο κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια 
όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού  

• Αποδεδειγμένη 3ετη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
ή ατομικής συμβουλευτικής ή παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή σε 
συνδυασμό τους 

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 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες 5 

2 
Αγγλική Γλώσσα (βαθμολογείται το 
ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο 
Μέγιστος αριθμός βαθμού: 5 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 4 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 3 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 2 

3 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 1 

4 

Επαγγελματική Εμπειρία άνω των 3 ετών σε θέματα παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών ή ατομικής συμβουλευτικής ή παροχής υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή σε συνδυασμό τους 

 (5 βαθμοί για κάθε έτος, με ανώτατο τα 5 έτη) 

Μέχρι 25 

5 Συνέντευξη Πραγματοποίηση και μέσω skype  Μέχρι 25 

ΣΥΝΟΛΟ 60 

Θα συνεκτιμηθεί η εξειδίκευση σε συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
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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  

Το στέλεχος/τα στελέχη  συντονισμού και υποστήριξης πρόκειται να απασχοληθεί/ουν με 
σύμβαση έργου με προβλεπόμενη λήξη την 26η Φεβρουαρίου 2018 με σύνολο ανθρωπομηνών 
6.5. Η συνολική αμοιβή/ το κόστος ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των εκάστοτε 
ισχυόντων φόρων και κρατήσεων έχει προϋπολογιστεί σε 1.800,00 ευρώ. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 21η Αυγούστου 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 (Ω1) για απασχόληση έκτακτου προσωπικού  
στελέχους συντονισμού και υποστήριξης 

στο πλαίσιο του έργου: 
« EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» 

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

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη αίτηση  
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Τα αποδεικτικά  δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ.  4. 
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Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 14.00μμ. 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 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 
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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 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. 

4.5. Βιογραφικό σημείωμα 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο: 
210 21 20 726/ 210 2120742 και ώρα 09.00- 15.00. 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΕΑΔ 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής 
Θ. Ζαχαρόπουλος 
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Ταχ. Δν/ση : Κωστή Παλαμά 6-8   
Τηλέφωνο : 2102120700 εσωτ. 142 ή 126   
Fax : 210 2285 122   
Ιστοσελίδα: www.eiead.gr   
E-mail: info@eiead.gr  Αθήνα, 4/8/2017 

  Αρ. Πρωτ. 4007 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ω2) για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο 
πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.   

 

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της 
Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή 
φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ), το «ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΙΕΑΔ), σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2017 απόφαση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου και την από 3 Αυγούστου 2017 έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής 
Αρχής και προκειμένου για την υλοποίηση της ενέργειας Α «Επαγγελματική συμβουλευτική», στο 
μέρος που του αναλογεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για  
μια θέση στελέχους συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης στην σύνταξη της έκθεσης με 
τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, με τόπο απασχόλησης την έδρα του φορέα στην Αθήνα. 
 
 
1. Αντικείμενο εργασίας στελέχους συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης στην σύνταξη 
της έκθεσης με τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 

Στο πλαίσιο του ως άνω έργου, το στέλεχος συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης θα 
αναλάβει την παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση της έκθεσης με τα χαρακτηριστικά της αγοράς 
εργασίας στην περιοχή παρέμβασης που θα περιλαμβάνει: 

- ανάλυση της συνολικής απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (1,2,3 
ψηφιο), ανα επαγγελματική ειδικότητα (1,2,3 ψηφια) και ανα εκπαιδευτικό επίπεδό από 
το 2011-2016 με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  

- ανάλυση της μισθωτής εργασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (2ψηφιο) από το 
2015 έως τον Ιούνιο του 2017 
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- ανάλυση του προφίλ των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο του 2017 
- ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το 2010 μέχρι και το 2017 ανά Δήμο 

της περιοχής παρέμβασης - συσχέτιση των ανωτέρω δεδομένων και τεκμηρίωση δράσεων 
για την εύρεση εργασίας, την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη δημιουργία 
φορέων κοινωνικής Οικονομίας. 

- ψηφιακή χαρτογράφηση των ανωτέρω και δημιουργία Διαδραστικών Εφαρμογών για την 
υποστήριξη της συμβουλευτικής των ανέργων. 

 

2. Αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση στελέχους υποστήριξης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του στελέχους συντονισμού και υποστήριξης πρέπει: 
-να διαθέτουν τουλάχιστον: 

• Διδακτορικό Δίπλωμα στα πεδία της διάγνωσης αναγκών και της  γεωχωρικής διαχείρισης 
των δεδομένων. 

• Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών  
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους με αντικείμενο την διάγνωση αναγκών σε 

ζητήματα αγοράς εργασίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.  
-να έχουν εκπονήσει τουλάχιστον 20 διαγνωστικές μελέτες και εμπειρογνωμοσυνών σε ζητήματα 
απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η 
οποία τεκμηριώνεται με την κατάθεση των ανωτέρω μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. 

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 στα πεδία της διάγνωσης αναγκών και της  γεωχωρικής 
διαχείρισης των δεδομένων 

5 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 5 

3 
Αγγλική Γλώσσα (βαθμολογείται το 
ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο 
Μέγιστος αριθμός βαθμού: 5 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 4 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 3 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 2 

4 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 1 

5 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών με αντικείμενο την διάγνωση αναγκών σε 
ζητήματα αγοράς εργασίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. (1 βαθμοί για 
κάθε έτος, με ανώτατο τα 5 έτη) 
Eκπόνηση τουλάχιστον 20 διαγνωστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε 
ζητήματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η οποία τεκμηριώνεται με την κατάθεση των 
ανωτέρω μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. (1 βαθμός ανα μελέτη και μέχρι 20 
βαθμούς) 

Μέχρι 25 

6 Συνέντευξη Πραγματοποίηση και μέσω skype  Μέχρι 25 

ΣΥΝΟΛΟ 65 
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Θα συνεκτιμηθεί η Γνώση Λογισμικών Business Intelligent (η  γνώση  θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

από σχετικές εκροές που θα παραθέσουν οι υποψήφιοι στα  πεδία της απασχόλησης, της 

επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης) και η Γνώση Λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (η γνώση θα πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικά πιστοποιητικά από 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχετικούς φορείς). 

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  

Το στέλεχος συντονισμού και υποστήριξης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση έργου με 
προβλεπόμενη λήξη την 26η Φεβρουαρίου 2018 με σύνολο ανθρωπομηνών 6.5. Η συνολική 
αμοιβή/ το κόστος ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των εκάστοτε ισχυόντων 
φόρων και κρατήσεων έχει προϋπολογιστεί σε 1.800,00 ευρώ. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 21η Αυγούστου 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 (Ω2) για απασχόληση έκτακτου προσωπικού  
   στελέχους συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης  
  στην σύνταξη της έκθεσης με τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 

στο πλαίσιο του έργου: 
« EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» 

- στη διεύθυνση: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 2ος όροφος 
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Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη αίτηση  
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. 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 – 14.00μμ. 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 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/Διδακτορικός 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:  

4) 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 
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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. 

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

6) 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. 

4.5. Βιογραφικό σημείωμα 

4.6. Όσον αφορά την τεκμηρίωση της εκπόνησης τουλάχιστον 20 διαγνωστικών μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών σε ζητήματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυτή τεκμηριώνεται με την κατάθεση των ανωτέρω μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών. 
 
4.7. Όσον αφορά στην γνώση Λογισμικών Business Intelligent και Λογισμικών Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών: η Γνώση Λογισμικών Business Intelligent θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
από σχετικές εκροές που θα παραθέσουν οι υποψήφιοι στα  πεδία της απασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και η Γνώση Λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικά πιστοποιητικά από πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και σχετικούς φορείς. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο: 
210 21 20 726/ 210 2120742 και ώρα 09.00- 15.00. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΕΑΔ 

 
 

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής 
Θ. Ζαχαρόπουλος 

 
 


