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Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ (ΔΑΑΕ_12.1) για απαςχόληςη ζκτακτου 

προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 : «Δράςεισ Επζκταςησ,  Περαιτζρω Ενεργοποίηςησ, 

Τποςτήριξη τησ Λειτουργίασ του Μηχανιςμοφ ΔΑΑΕ» τησ πράξησ «Επζκταςη των Παραγωγικϊν 

Λειτουργιϊν του Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ των Αναγκϊν τησ Αγοράσ Εργαςίασ (ΔΑΑΕ)» με κωδικό 

ΟΠ: 5001171 

 
Ειςαγωγή 

 

Η Πράξθ «Επζκταςη των Παραγωγικϊν Λειτουργιϊν του Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ των Αναγκϊν 

τησ Αγοράσ Εργαςίασ (ΔΑΑΕ)» αφορά ςτθν Επζκταςθ των Παραγωγικϊν Λειτουργιϊν του 

Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ των Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ (ΔΑΑΕ)). Η λειτουργία του ΔΑΑΕ 

προβλζπεται ςτο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, ενϊ θ  Δ/νςθ Απαςχόλθςθσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ζχει οριςκεί ωσ θ «Δθμόςια Αρχι» ανάπτυξθσ και 

εφαρμογισ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διάγνωςθσ για τον κακοριςμό των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

Εργαςίασ (Τπ. Αποφ. 42003/Δ1.9533/06-12-2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τπ. Αποφ. 

30636/Δ9.8633/03.07.2015).  

Σθν ευκφνθ για τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του Δικτφου κακϊσ και το ςυντονιςμό, τθν οργάνωςθ 

και τθ ςυνεργαςία των φορζων του Δικτφου ζχει το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ.  υγκεκριμζνα με τθν  Τπ. Αποφ. 42003/Δ1.9533/6-12-2013 τροποποιικθκε εκ νζου με 

τθν Τπ. Αποφ. 8366/Δ9.2264/23.02.2016 και ορίηει το ΕΙΕΑΔ ωσ επιςτθμονικά υπεφκυνο για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι του υςτιματοσ ΔΑΑΕ και τθν υλοποίθςθ δράςεων ερευνθτικοφ και 

μελετθτικοφ περιεχομζνου. 

Ειδικότερα ςχεδιάηεται θ ενίςχυςθ του ΕΙΕΑΔ (αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του Τποζργου 1 τθσ 

Πράξθσ Επζκταςη των Παραγωγικϊν Λειτουργιϊν του Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ των Αναγκϊν τησ 

Αγοράσ Εργαςίασ (ΔΑΑΕ), από επιςτημονικό προςωπικό με ειδική εμπειρία και επιςτημονική 

εξειδίκευςη το οποίο αποδεδειγμζνα δεν διαθζτει ο Φορζασ (ΕΙΕΑΔ) και το οποίο δεν καλφπτει 

πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ του ΕΙΕΑΔ αφοφ θα απαςχοληθεί αποκλειςτικά για τη λειτουργία 

του Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ Αναγκϊν τησ Αγοράσ Εργαςίασ ςτο πλαίςιο τησ προαναφερθείςασ 

Πράξησ. 
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ε ςυνζχεια των ανωτζρω, και μετά τθν ζγκριςθ τθσ ΕΤΔ Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 
Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ» προκειμζνου για τθν υλοποίθςθ του Τποζργου 1 «Δράςεισ 
Επζκταςθσ,  Περαιτζρω Ενεργοποίθςθσ, Τποςτιριξθ τθσ Λειτουργίασ του Μθχανιςμοφ ΔΑΑΕ» και 
ειδικότερα των Πακζτων Εργαςίασ: 

 Π.Ε.3: φμβουλοσ / Τποςτιριξθ τθσ Ωρίμανςθσ και Διαχείριςθσ Πράξθσ 

 Π.Ε.4: Ειδικζσ οικονομετρικζσ ζρευνεσ/μελζτεσ  

 Π.Ε.6:  Ενςωμάτωςθ των εκροϊν των πινάκων ειςροϊν-εκροϊν ςτισ οικονομετρικζσ 
προβλζψεισ και τισ εκροζσ του Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ  

 Π.Ε.10: χεδιαςμόσ και εφαρμογι μεκοδολογίασ ζρευνασ ζνταξθσ αποφοίτων ΑΕΙ-ΣΕΙ τθσ 
χϊρασ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Π.Ε 12: Ειδικι  επιςτθμονικι υποςτιριξθ του Εκνικοφ και των Περιφερειακϊν Μθχανιςμϊν 
Διάγνωςθσ  αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ 

 Π.Ε.14: Δικτφωςθ & εκπαίδευςθ (ςχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ προγραμμάτων ςτθ βάςθ των 
εκροϊν του μθχανιςμοφ) 

εκδίδει  Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τθσ παρακάτω κζςθσ. 
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1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΛΕΧΟΤ ΘΕΗ ΔΑΑΕ_12.1, ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ, ΑΜΟΙΒΗ 

 
Αντικείμενο 
το πλαίςιο του Πακζτου Εργαςίασ: 12 το ςτζλεχοσ με ειδικότθτα: Ειδικόσ επιςτιμονασ Π.Ε., με 
ειδικι εμπειρία ςτθ διάγνωςθ αναγκϊν και εξειδικευμζνθ γνϊςθ των λογιςμικϊν BI, λογιςμικϊν 
διαχείριςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων, λογιςμικϊν ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και μικτϊν ερευνθτικϊν 
μεκόδων, κα αναλάβει τθν ειδικι  επιςτθμονικι υποςτιριξθ του Εκνικοφ και των Περιφερειακϊν 
Μθχανιςμϊν Διάγνωςθσ  αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και ςυντονιςμοφ 
ερευνϊν πεδίου, διαδραςτικϊν εκροϊν και εφαρμογϊν του Μθχανιςμοφ για τθν εγγεγραμμζνθ 
ανεργία, τθν εκπαίδευςθ, τθ μιςκωτι απαςχόλθςθ και το δυναμιςμό των επαγγελμάτων. 
Επιπλζον, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνονται μετακινιςεισ/ταξίδια εντόσ και εκτόσ 
Ελλάδοσ αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του Μθχανιςμοφ. 
 
Παραδοτζα 
Ωσ παραδοτζα του ςτελζχουσ για τθν προαναφερκείςα εργαςία ορίηονται τα: 

 Μθνιαίεσ εκκζςεισ εργαςιϊν με ανάλυςθ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν τθν εκάςτοτε 
περίοδο αναφοράσ όπωσ ενδεικτικά παρακάτω: 

o Μεκοδολογίεσ ερευνϊν πεδίου. 
o Διαδραςτικοί Πίνακεσ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ. 
o Διαδραςτικοί Πίνακεσ Περιφερειακϊν Μθχανιςμϊν Διάγνωςθσ 
o Διαδραςτικοί Πίνακεσ για τθ διαχείριςθ τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, τθσ ςφνδεςθσ 

τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθσ ανάλυςθσ προςφοράσ ηιτθςθσ, τθ 
διαχείριςθ τθσ μιςκωτισ απαςχόλθςθσ, και τθν πολυκριτθριακι ανάλυςθ του 
δυναμιςμοφ των επαγγελμάτων. 

o υνκετικζσ, χωρικζσ, επαγωγικζσ και πολυκριτθριακζσ αναλφςεισ δεδομζνων 
μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 
ςτθ χριςθ των εκροϊν του μθχανιςμοφ. 
Όλα τα παραπάνω κείμενα ςυντίκενται ςε ενιαίο παραδοτζο. 

 
Αμοιβι 
τοιχεία απαςχόληςησ – Αμοιβή  
Ο Ειδικόσ επιςτιμονασ Π.Ε., με ειδικι εμπειρία ςτθ διάγνωςθ αναγκϊν και εξειδικευμζνθ γνϊςθ 
των λογιςμικϊν BI, λογιςμικϊν διαχείριςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων, λογιςμικϊν ςτατιςτικισ 
ανάλυςθσ και μικτϊν ερευνθτικϊν μεκόδων, πρόκειται να απαςχολθκεί με ςφμβαςθ μίςκωςθσ 
ζργου και διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ μζχρι τισ 31/12/2019 (επιςθμαίνεται ότι θ Πράξθ 
δφναται να παρατακεί μετά από ςχετικό αίτθμα του Φορζα και ζγκριςθ τθσ ΕΤΔ και ςτθν 
περίπτωςθ αυτι το ζργο δφναται να παρατακεί μετά από ςυμφωνία και των δφο ςυμβαλλόμενων 
μερϊν με αναλογικι αφξθςθ του χρόνου απαςχόλθςθσ και τθσ αμοιβισ θ οποία ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να ξεπεράςει ςτο ςφνολο τθσ  το προχπολογιςκζν ποςό). Η ςυνολικι αμοιβι 
ζχει προχπολογιςτεί κατ’ ανϊτατο 58.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% ενϊ το κόςτοσ ανά 
ανκρωπομινα δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 4.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εκάςτοτε 
ιςχυόντων φόρων και κρατιςεων (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ). 
το παραπάνω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (ειςοδιματοσ κλπ.), τυχόν άλλεσ 
επιβαρφνςεισ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όλεσ ανεξαιρζτωσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ και ζξοδα που 
απαιτοφνται για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων, των αμοιβϊν υπαλλιλων, προςωπικοφ, 
ςυνεργατϊν και κάκε είδουσ προςτθκζντων, βοθκϊν εκπλθρϊςεωσ ι άλλων τρίτων προςϊπων. 
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Δεν περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω πόςο οι δαπάνεσ ταξιδιϊν (εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ) τα οποία 
ενδζχεται να πραγματοποιθκοφν αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του Μθχανιςμοφ ΔΑΑΕ, τθν 
επικοινωνία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και γενικότερεσ ανάγκεσ του ζργου και οι οποίεσ και 
αποηθμιϊνονται ςφμφωνα με τα εφαρμοηόμενα για το προςωπικό του δικαιοφχου που ςυμμετζχει 
ςτθν πράξθ. 
 
 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΣΕΛΕΧΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ για τθ κζςθ πρζπει:  
- να διακζτουν τουλάχιςτον:  

 Διδακτορικό Δίπλωμα ςτα πεδία τθσ διάγνωςθσ αναγκϊν και τθσ γεωχωρικισ διαχείριςθσ των 
δεδομζνων.  

 Μεταπτυχιακό Σίτλο πουδϊν ςτο Πεδίο των Επιςτθμϊν Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ.  

 Πτυχίο Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

 Προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ με αντικείμενο τθν διάγνωςθ αναγκϊν ςε ηθτιματα 
αγοράσ εργαςίασ, επιχειρθματικότθτασ και ανάπτυξθσ.  

o Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ κάλυψθσ τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ και τθσ πρόςκετθσ 
βακμολογοφμενθσ Εργαςιακισ εμπειρίασ (βλζπε παρακάτω) κα πρζπει να 
υποβλθκεί βιογραφικό ςθμείωμα με λεπτομερι ςτοιχεία ςε τίτλουσ ςπουδϊν, 
γενικά και ειδικά προςόντα και ςτισ μζχρι ςιμερα δραςτθριότθτζσ τουσ, τα οποία 
να τεκμθριϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ ενότθτασ 4.3. τθσ παροφςθσ. 

 Σεκμθριωμζνθ ειδικι εμπειρία ςτο αντικείμενο του ζργου. Για τθ τεκμθρίωςθ τα εμπειρίασ ο 
προςφζρων κα πρζπει να ζχει εκπονιςει ςωρευτικά (τουλάχιςτον) 5 διαγνωςτικζσ μελζτεσ / 
εμπειρογνωμοςφνεσ ςτα παρακάτω ηθτιματα: 

o απαςχόλθςθ,  

o επιχειρθματικότθτα και ανάπτυξθ ςε εκνικό, περιφερειακό ι/και τοπικό επίπεδο. 

Για τθν απόδειξθ των παραπάνω ελάχιςτων κριτθρίων, αλλά και των πρόςκετων βακμολογοφμενων 
κριτθρίων ειδικισ εμπειρίασ (βλζπε παρακάτω), κα πρζπει να προςκομιςτεί Πίνακασ ςυνοπτικισ 
παρουςίαςθσ των ςχετικϊν μελετϊν/εμπειρογνωμοςφνων ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
ακολουκεί: 
 

Α/Α Αποδζκτθσ 
Σίτλοσ Μελζτθσ / 

Αντικείμενο 
Διάρκεια Εκτζλεςθσ Ζργου 

(από μμ/εε ζωσ μμ/εε) 

Προςκομιςκζν Αποδεικτικό 
τοιχείο (είδοσ και θμ/νια 

ζκδοςθσ) 

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…     

Αποδεικτικά τεκμθρίωςθσ  που κα αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα.  

 Εάν ο Πελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ 
καλισ εκτζλεςθσ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ρθτά πριν τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ, ι και πρωτόκολλο παραλαβισ, ι και τισ ςχετικζσ 
υμβάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα ςχετικά παραςτατικά πλθρωμισ (τιμολόγια). 
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 Εάν ο Πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ι 
βεβαίωςθ του Εργοδότθ, που ςυντάςςεται ρθτά πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ 

 Επιπλζον, ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να προςκομιςτοφν (είτε εκτυπωμζνεσ, είτε ςε 
θλεκτρονικό αρχείο) όλεσ οι Μελζτεσ, Δθμοςιεφςεισ και Πραγματογνωμοςφνεσ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Σα προαναφερόμενα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτήςεισ ςυμμετοχήσ και ςτην 
περίπτωςη που ο/η υποψήφιοσ/α δεν τα διαθζτει, αποκλείεται από την μετζπειτα διαδικαςία 
αξιολόγηςησ και δεν βαθμολογείται.  
 
Η κατάταξθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κα προκφψει 
ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ: 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1.  
Αγγλική Γλϊςςα (βακμολογείται το 
ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο  
Μζγιςτοσ αρικμόσ βακμοφ: 4) 

Άριςτθ γνϊςθ (επίπεδο C2)  4 

Πολφ καλι γνϊςθ (επίπεδο C1) 3 

Καλι γνϊςθ (επίπεδο Β2) 2 

2.  
Πιςτοποιημζνη γνϊςη Η/Τ (ςτισ ενότθτεσ: α)επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
Τπολογιςτικϊν φφλλων, γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου) 

1 

3.  
Πρόςθετη βαθμολογοφμενη Εργαςιακή 
Εμπειρία 

2 βακμοί για κάκε ζτοσ, με 
ανϊτατο τα 5 ζτθ 

10 

4.  
Πρόςκετθ βακμολογοφμενθ ειδικι 
εμπειρία 

Eκπόνθςθ διαγνωςτικϊν μελετϊν 
και εμπειρογνωμοςυνϊν ςε 
ηθτιματα απαςχόλθςθσ, 
επιχειρθματικότθτασ και 
ανάπτυξθσ ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
(2 βακμοί ανά μελζτθ και μζχρι 30 
βακμοφσ για κάκε μελζτθ πλζον 
των 5 μελετϊν που προβλζπονται 
ςτα ελάχιςτα κριτιρια)  

Μζχρι 30 

5.  υνζντευξη  Πραγματοποίθςθ και μζςω skype  Μζχρι 25 

ΤΝΟΛΟ 70 

 
Θα ςυνεκτιμθκεί θ Γνϊςθ Λογιςμικϊν Business Intelligence (θ γνϊςθ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται 
από ςχετικζσ εκροζσ που κα παρακζςουν οι υποψιφιοι ςτα πεδία τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ) και θ Γνϊςθ Λογιςμικϊν υςτθμάτων Γεωγραφικϊν 
Πλθροφοριϊν (θ γνϊςθ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από ςχετικά πιςτοποιθτικά από 
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και ςχετικοφσ φορείσ).  
 

 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  

 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν ζωσ τθν Πζμπτθ 3 Ιανουαρίου 2019 και ϊρα 14.00 να κατακζςουν 
φάκελο αυτοπροςϊπωσ ςτο πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ ι να τον αποςτείλουν μζςω ταχυδρομείου ι 
ταχυμεταφοράσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο - με τθν ζνδειξθ:  
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Αίτηςη υποψηφιότητασ (ΔΑΑΕ_12.1) για απαςχόληςη ζκτακτου προςωπικοφ με αντικείμενο την: 
Ειδικι  επιςτθμονικι υποςτιριξθ του Εκνικοφ και των Περιφερειακϊν Μθχανιςμϊν Διάγνωςθσ  
αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και ςυντονιςμοφ ερευνϊν πεδίου, 
διαδραςτικϊν εκροϊν και εφαρμογϊν του Μθχανιςμοφ για τθν εγγεγραμμζνθ ανεργία, τθν 
εκπαίδευςθ, τθ μιςκωτι απαςχόλθςθ και το δυναμιςμό των επαγγελμάτων (EΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙ 1) 

ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 : «Δράςεισ Επζκταςησ,  Περαιτζρω Ενεργοποίηςησ, Τποςτήριξη τησ 
Λειτουργίασ του Μηχανιςμοφ ΔΑΑΕ» τησ πράξησ «Επζκταςη των Παραγωγικϊν Λειτουργιϊν του 
Μηχανιςμοφ Διάγνωςησ των Αναγκϊν τησ Αγοράσ Εργαςίασ (ΔΑΑΕ)» με κωδικό ΟΠ: 5001171 
 

ςτθ διεφκυνςθ: ΚΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 11141 ΑΘΗΝΑ, 2οσ όροφοσ 
 
Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα:  

 Εκτυπωμζνθ & υπογεγραμμζνθ αίτθςθ  

 Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα  

 Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 4.  

 Πίνακα τεκμθρίωςθσ τθσ ελάχιςτθσ ειδικισ και τθσ βακμολογοφμενθσ ειδικισ εμπειρίασ. 

 Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ:  
o Επιβεβαίωςθσ γενικισ και ειδικισ εμπειρίασ,  
o Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 ςτθν οποία  ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι  

ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται 
πλιρωσ , οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

o Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 ςτθν οποία  ο προςφζρων κα δθλϊνει όλουσ 
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει  
ειςφορζσ  
 

θμειϊνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί κακθμερινζσ Δευτζρα ζωσ 
Παραςκευι και ϊρεσ 9.00 πμ – 14.00μμ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι αποςτολισ μζςω 
ταχυμεταφοράσ, επιςθμαίνεται ότι ανικει ςτθν ευκφνθ των υποψθφίων θ εμπρόκεςμθ κατάκεςθ 
ζωσ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα από το πρωτόκολλο του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου 
Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) και δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ςφραγίδα του 
ταχυδρομείου για το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ του Φακζλου. 
 
Η αίτηςη υποψηφιότητασ ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ, υποβάλλεται ςε ζντυπη 
μορφή και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. τθν αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι/εσ δθλϊνουν τα 
προςωπικά και εκπαιδευτικά τουσ ςτοιχεία. Επιπλζον δθλϊνουν τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μία και μοναδικι αίτθςθ. 
 
 
4. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 
Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που ηθτοφνται αναλόγωσ και προσ απόδειξθ των αναγραφόμενων 
ςτθν αίτθςθ είναι τα εξισ :  
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4.1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδών/Διδακτορικόσ Τίτλοσ Σπουδών  
 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. ε 
περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ 
αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ 
αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία 
αυτοφ.  
 
4.2. Απόδειξθ γνώςθσ αγγλικι γλώςςασ  
 
Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με 
βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων 
διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε 
ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Σροποποίθςθ του 
άρκρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Αϋ)»  
 
4.3. Απόδειξθ Ζθτοφμενθσ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ  
 
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ τόςο θ εργαςιακι εμπειρία ςε 
Ανκρωπομινεσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ ηθτοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (ελάχιςτθσ και πρόςκετθσ 
βακμολογοφμενθσ)  απαιτοφνται:  

 Αντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ επιχείρθςθσ (‐εων) ι επιςτθμονικϊν φορζων ι 
επιχειρθματικϊν φορζων ι/και ςχετικϊν ςυμβάςεων, από τισ οποίεσ να προκφπτουν το 
είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ ηθτοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ του υποψθφίου.  

 
4.4. Απόδειξθ γνώςθσ χειριςμοφ Η/Υ  
 
Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ αποδεικνφεται ωσ εξισ:  
1) Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι 
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει 
ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν Πρόςκλθςθ ενότθτεσ  α) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, β) Τπολογιςτικϊν φφλλων, γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αλλά το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ 
του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον 
περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Τ που ζχουν εκδοκεί 
από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων 
Χειριςμοφ Η/Τ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ.  
2) Με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
ειδικότθτασ Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ.  
3) Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι/και Σεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν 
παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Πλθροφορικισ ι 
γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί 
ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε), είτε Σεχνολογικισ (ΣΕ) 

ΑΔΑ: ΨΣΛ7ΟΞ7Φ-5ΛΞ



 

Σ ε λ ί δ α  | 8 

 

 

Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται 
ακροιςτικά.  

 
4.5. Όςον αφορά τθν τεκμθρίωςθ τθσ εκπόνθςθσ διαγνωςτικών μελετών και εμπειρογνωμοςφνων 
(τόςο αναφορικά με τθν τεκμθρίωςθ τθσ ελάχιςτθσ ειδικισ εμπειρίασ, όςο και τθσ 
βακμολογοφμενθσ ειδικισ εμπειρίασ) ςε ηθτιματα απαςχόλθςθσ, επιχειρθματικότθτασ και 
ανάπτυξθσ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυτι τεκμθριϊνεται με τθν προςκόμιςθ 
ςυμπλθρωμζνου του παρακάτω πίνακα (ςυμπλθρϊςτε όςεσ γραμμζσ χρειάηεται) ςυνοπτικισ 
παρουςίαςθσ των ςχετικϊν μελετϊν/εμπειρογνωμοςφνων. 
 

Α/Α Αποδζκτθσ 
Σίτλοσ Μελζτθσ / 

Αντικείμενο 
Διάρκεια Εκτζλεςθσ Ζργου 

(από μμ/εε ζωσ μμ/εε) 

Προςκομιςκζν Αποδεικτικό 
τοιχείο (είδοσ και θμ/νια 

ζκδοςθσ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…     

Κακϊσ και των ςχετικϊν αποδεικτικϊν τεκμθρίωςθσ των ζργων/μελετϊν/εμπειρογνωμοςφνων που 

κα αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα ωσ εξισ:  

 Εάν ο Πελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ 
καλισ εκτζλεςθσ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ρθτά πριν τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ, ι και πρωτόκολλο παραλαβισ, ι και τισ ςχετικζσ 
υμβάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα ςχετικά παραςτατικά πλθρωμισ (τιμολόγια). 

 Εάν ο Πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ι 
βεβαίωςθ του Εργοδότθ, που ςυντάςςεται ρθτά πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ 

 Επιπλζον, ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να προςκομιςτοφν (είτε εκτυπωμζνεσ, είτε ςε 
θλεκτρονικό αρχείο) όλεσ οι Μελζτεσ, Δθμοςιεφςεισ και Πραγματογνωμοςφνεσ. 

4.6. Όςον αφορά ςτθν γνώςθ Λογιςμικών Business Intelligent και Λογιςμικών Συςτθμάτων 
Γεωγραφικών Πλθροφοριών: θ Γνϊςθ Λογιςμικϊν Business Intelligent κα πρζπει να τεκμθριϊνεται 
από ςχετικζσ εκροζσ που κα παρακζςουν οι υποψιφιοι ςτα πεδία τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ και θ Γνϊςθ Λογιςμικϊν υςτθμάτων Γεωγραφικϊν 
Πλθροφοριϊν κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από ςχετικά πιςτοποιθτικά από πανεπιςτθμιακά 
ιδρφματα και ςχετικοφσ φορείσ.  
 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
5.1. Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ 
 
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ μαηί με τα Παραρτιματα τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ 
(πίνακα ανακοινϊςεων), ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ  www.eiead.gr/ και κα ςυνταχκεί το ςχετικό 
πρακτικό ανάρτθςθσ. 

http://www.eiead.gr/
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5.2. Υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν φάκελο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ενότθτεσ 
3 και 4 τθσ παροφςασ. 
 
5.3. Προκεςμία Υποβολισ Αιτιςεων 
 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα πζντε (15) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) 
και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του 
Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και τθσ ςχετικισ ανάρτθςθσ ςτο 
διαδικτυακό τόπο. Κατά ςυνζπεια θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είναι τθν 
Πζμπτθ 3  Ιανουαρίου 2019 και ϊρα 14.00 μ.μ.. Αποδεικτικό τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ αποτελεί 
θ κατάκεςθ του Φακζλου ςτο πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ ζωσ και τθν προαναφερκείςα θμερομθνία και 
ϊρα. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ αποςτολισ φακζλων μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι 
υπθρεςιϊν ταχυμεταφοράσ, ωσ τελικι θμερομθνία λογίηεται θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ ςτο 
πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ (δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ςφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόκεςμο 
τθσ υποβολισ του Φακζλου), ενϊ τυχόν φάκελοι που κα ζρκουν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα δεν κα εξετάηονται και κα επιςτρζφονται ςτουσ αιτοφντεσ. 
 
5.4. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ, βακμολόγθςθσ και ςυνζντευξθσ 
 
Με τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ αποδζχονται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, 
κακϊσ και ότι θ διαδικαςία δφναται με απόφαςθ του Δ του ΕΙΕΑΔ να διακοπεί, αναβλθκεί ι 
επαναλθφκεί με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά 
αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ 
και τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά, επίςθσ, αμάχθτο 
τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει αποδεχκεί πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τθ νομιμότθτα του 
ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ και τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για τθν εξζταςθ τθσ κάλυψθσ  των ελάχιςτων απαιτιςεων  
ςυμμετοχισ, και των βακμολογοφμενων κριτθρίων. 
 
Μετά τθν αρχικι αξιολόγθςθ των αιτιςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ για τθ θμερομθνία και τον 
τόπο πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ (ςε περίπτωςθ αδυναμίασ φυςικισ παρουςίασ θ 
ςυνζντευξθ μπορεί να γίνει και μζςω skype).  
 
Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ – κατάταξθσ: Μετά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων και τθ διεξαγωγι τθσ 
ςυνζντευξθσ, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ 
που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα προςωρινά αποτελζςματα κατάταξθσ (τα οποία 
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 
2016/679). Οι υποψιφιοι, ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν γραπτι ζνςταςθ επί των 
προςωρινϊν αποτελεςμάτων, εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςι τουσ. Μετά τθν 
αξιολόγθςθ τυχϊν ενςτάςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ 
ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα οριςτικά αποτελζςματα κατάταξθσ (τα 
οποία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – 
ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). 
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Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται το άτομο που ςυγκζντρωςε μεγαλφτερο 
βακμό ςτθ ςυνζντευξθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει και πάλι ιςοβακμία  κα γίνεται κλιρωςθ 
μεταξφ των ιςοβακμοφντων 
 
Σιρθςθ γενικϊν αρχϊν: Η επιλογι γίνεται τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ γενικζσ αρχζσ 
τθσ ςυνκικθσ τθσ ΕΚ. Οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ για επιλογι ζκτακτου προςωπικοφ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ 
των φφλων και τθσ διαφάνειασ. 
 
Εμπιςτευτικότθτα: Όλα τα ςτοιχεία του φακζλου υποψθφιότθτασ κεωροφνται εμπιςτευτικά, και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
 
Η παροφςα Πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ.  
Πλθροφορίεσ, ςχετικά με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο τθλζφωνο:  
2102120755 και ϊρα 09.00- 15.00.  
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