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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου
ιδιωτικού δικαίου επιστημονικού συνεργάτη/ιδας στο πεδίο της Διά Βίου
Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την
εκπόνηση ερευνητικής μελετητικής εργασίας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών
δράσεων στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων
Έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),
σύμφωνα με την από 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου
για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),
προσκαλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση
επιστημονικού συνεργάτη/τιδας στο πεδίο της Διά Βίου Εκπαίδευσης,
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εκπόνηση
ερευνητικής μελετητικής εργασίας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση έργου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες από την υπογραφή της.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η έδρα του/της Επιστημονικού Συνεργάτη/Επιστημονικής Συνεργάτιδας.
Ο/Η Επιστημονικός Συνεργάτης υποχρεούται να παρευρίσκεται σε τακτές και συχνές
συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τις μέρες και τις ώρες λειτουργίας του φορέα,
προκειμένου να υλοποιεί τις αρμοδιότητές του/της.

1. Αντικείμενο εργασίας
Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες:
1. Συγγραφής κειμένων τεκμηρίωσης και εκπόνησης μελετών ή/και ερευνών στo
ανωτέρω πεδίo.
2. Σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων και των
εκπαιδευτικών τους προδιαγραφών.
3. Ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών.
4. Υποστήριξης και ανατροφοδότησης του επιστημονικού προσωπικού του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
στα ανωτέρω, είτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και σχετικών ομάδων
συντονισμού είτε ευρύτερα.
Απαραίτητη είναι η εξειδίκευση σε ζητήματα:
 Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
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Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικών υλικών.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
2.α. Απαιτούμενα προσόντα:
 Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος
αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης ενηλίκων.
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις που άπτονται στο πεδίο της Δια βίου
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης.
 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών σε μορφή διά
ζώσης εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή τριών (3) εκπαιδευτικών υλικών -τουλάχιστον
πενήντα (50) σελίδων έκαστο- τα οποία βασίζονται στις προδιαγραφές της ανοιχτής και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε) έως την
ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.
2.β. Επιθυμητά προσόντα
 Τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή
σε συλλογικούς τόμους/εκθέσεις σε πεδία που άπτονται της Δια βίου Εκπαίδευσης και
Επαγγελματικής κατάρτισης.
 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) ωρών σε μορφή εξ
αποστάσεως e-learning εκπαίδευσης
(με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης) στο πλαίσιο προγραμμάτων διά βίου μάθησης.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών τουλάχιστον πενήντα (50) σελίδων έκαστο- τα οποία βασίζονται στις προδιαγραφές της
ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Συνέντευξη

3. Παραδοτέα
Διμηνιαίες Εκθέσεις αναφοράς για το παραχθέν έργο που αφορά στο κάθε έργο.

4. Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή
Ο επιστημονικός/κη συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση έργου, εκτιμώμενης
διάρκειας 12 μηνών. Ως τόπος εργασίας ορίζεται δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα. Η συνολική
αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)
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συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών
πλέον ΦΠΑ.

5. Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η 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.
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 στον πίνακα που ακολουθεί:
Κωδ.

Περιγραφή
Επιθυμητά Προσόντα

Βαρύτητα
(αi)
100%

Βαθμολόγηση (Bi)
Λιγότερες
από
τρείς
(3)
δημοσιεύσεις
σε
επιστημονικά περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή
σε συλλογικούς τόμους/εκθέσεις σε πεδία που
άπτονται της που άπτονται της Δια βίου Εκπαίδευσης
και Επαγγελματικής κατάρτισης βαθμολογούνται με
μηδέν (0) μονάδες.
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Τουλάχιστον
τρεις
(3)
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά/
μονογραφίες
/
συμμετοχή
σε
συλλογικούς
τόμους/εκθέσεις σε πεδία που
άπτονται
της
Δια
βίου
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
κατάρτισης.

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία
τουλάχιστον εκατό πενήντα (150)
ωρών σε μορφή εξ αποστάσεως
e-learning εκπαίδευσης (με τη
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης)
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

25%

Τρείς (3) έως και πέντε (5) δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή
σε συλλογικούς τόμους/εκθέσεις σε πεδία που
άπτονται της που άπτονται της Δια βίου Εκπαίδευσης
και Επαγγελματικής κατάρτισης βαθμολογούνται με
πέντε (5) μονάδες.
Άνω των πέντε (5) δημοσιεύσεων σε επιστημονικά
περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή σε συλλογικούς
τόμους/εκθέσεις σε πεδία που άπτονται της που
άπτονται της Δια βίου Εκπαίδευσης
και
Επαγγελματικής κατάρτισης βαθμολογούνται με δέκα
(10) μονάδες.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία μικρότερη των
εκατό πενήντα (150) ωρών σε μορφή εξ αποστάσεως
e-learning εκπαίδευσης (με τη χρήση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
εκπαίδευσης)
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων διά βίου μάθησης βαθμολογούνται με
μηδέν (0) μονάδες.

25%

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία ίση ή μεγαλύτερη
των εκατό πενήντα (150) ωρών έως και τριακόσιες
(300) ώρες σε μορφή εξ αποστάσεως e-learning
εκπαίδευσης (με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης) στο πλαίσιο προγραμμάτων διά βίου
μάθησης βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των
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τριακοσίων (300)
ωρών έως και τετρακόσιες
πενήντα (450) ώρες σε μορφή εξ αποστάσεως elearning εκπαίδευσης (με τη χρήση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
εκπαίδευσης)
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων διά βίου μάθησης βαθμολογούνται με
οκτώ (8) μονάδες.
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των
τετρακοσίων πενήντα (450) ωρών σε μορφή εξ
αποστάσεως e-learning εκπαίδευσης (με τη χρήση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης) στο πλαίσιο
προγραμμάτων διά βίου μάθησης βαθμολογούνται με
δέκα (10) μονάδες.
Μη αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική
συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών -τουλάχιστον
πενήντα (50) σελίδων έκαστο- τα οποία βασίζονται
στις προδιαγραφές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης βαθμολογείται με μηδέν (0) μοάδες.

3

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
συμβουλευτική
συγγραφέων
εκπαιδευτικών
υλικών
τουλάχιστον
πενήντα
(50)
σελίδων
έκαστοτα
οποία
βασίζονται στις προδιαγραφές της
ανοιχτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
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Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
συμβουλευτική
συγγραφέων έως και πέντε (5) εκπαιδευτικών υλικών
-τουλάχιστον πενήντα (50) σελίδων έκαστο- τα οποία
βασίζονται στις προδιαγραφές της ανοιχτής και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης βαθμολογείται με πέντε (5)
μονάδες
30%

20%

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
συμβουλευτική
συγγραφέων άνω των πέντε (5) έως και δέκα (10)
εκπαιδευτικών υλικών -τουλάχιστον πενήντα (50)
σελίδων έκαστο- τα οποία βασίζονται στις
προδιαγραφές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
συμβουλευτική
συγγραφέων άνω των δέκα (10) εκπαιδευτικών
υλικών -τουλάχιστον πενήντα (50) σελίδων έκαστοτα οποία βασίζονται στις προδιαγραφές της ανοιχτής
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βαθμολογείται με
δέκα (10) μονάδες.
Γενικά
χαρακτηριστικά
προσωπικότητας
(επικοινωνιακή
δυνατότητα
και
διάθεση
συνεργασίας): 3 μονάδες το μέγιστο.
Επαλήθευση γενικής και ειδικής συγκρότησης
(επιστημονικής και εμπειρικής) μέσω στοχευμένης
συζήτησης : 4 μονάδες το μέγιστο.
Διαθεσιμότητα / διάθεση επένδυσης στην θέση
εργασίας
(Εντοπιότητα
/
ευκολία
δυσκολία
μετακίνησης/ χρόνος απασχόλησης): 3 μονάδες το
μέγιστο.

100%

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα
των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου)
Α = Σai*Bi
όπου
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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 ως άνω Πράξεων.
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.
Αποδεικτικά δικαιολογητικά
1) 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.
2) 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, το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της
ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.
3) Αποδεικτικό ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών- τουλάχιστον 50 σελίδων, ήτοι
φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο σε CD του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχομένων και
τουλάχιστον ενός κεφαλαίου για κάθε εκπαιδευτικό υλικό.
4) Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας σε φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
δια βίου μάθησης στις οποίες πρέπει να αναγράφονται το αντικείμενο, το είδος (εξ
αποστάσεως και δια ζώσης) και οι σχετικές ώρες διδασκαλίας.
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5) Αντίγραφο των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή σε
συλλογικούς τόμους/εκθέσεις σε πεδία που άπτονται της Δια βίου Εκπαίδευσης
και
Επαγγελματικής κατάρτισης.
6) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
6. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 29/11/2018 μέχρι τις 14/12/2018 και ώρα
14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι
οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:
α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών
προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών,
αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά
φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.
γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
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 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Η
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020.

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 Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων».
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 14/12/2018 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη
της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από
υποψηφίους.
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 εντύπου ταχυμεταφοράς.
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7. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 2103327781, email: mplati@inegsee.gr
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών
Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης 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
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