Αρ. Προκήρυξης: 5000945/17

Αθήνα, 08/03/2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη δύο (2) Συμβάσεων
Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες - Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση»
Στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ
(ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και των Υποέργων 1 έως 5
«Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των
υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση στους άξονες ΛΑΠ,
ΜΕΤ, ΜΕΤ – Στερεά Ελλάδα, ΠΑΠ – Αττική και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο», το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα
με την από 7/3/2019 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις
έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα για τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών νομικών
του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια
ζώσης υπηρεσιών, με στόχο αφενός την παροχή υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης
πληροφόρησης και αφετέρου την υποστήριξη των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών
μεταναστών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Αντικείμενο Συμβάσεων:
Ο κάθε επιστημονικός συνεργάτης - νομικός θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
 Επεξεργασία και διεκπεραίωση ερωτημάτων εργαζομένων, ανέργων και
οικονομικών μεταναστών που υποβάλλονται στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και εμπίπτουν στο
πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου.
 Επιμέλεια και συγγραφή πληροφοριακού υλικού και υλικού συμβουλευτικής με
θέματα που θα αντλούνται από το πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και
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του εργατικού δικαίου, με κριτήριο την επικαιρότητα και τις ανάγκες που θα
προκύπτουν από τα ερωτήματα των εργαζομένων, ανέργων και οικονομικών
μεταναστών.
Σύνταξη πληροφοριακού υλικού για δημοσίευση σε έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα.
Παρακολούθηση, σχολιασμός και κωδικοποίηση, για τον εμπλουτισμό των
ηλεκτρονικών εργαλείων της Πράξης και ανάλογα με τις ανάγκες αυτής, της
εξέλιξης της νομοθεσίας και της νομολογίας στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης.
Κωδικοποίηση του πληροφοριακού υλικού και των ερωτημάτων/απαντήσεων
για τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών εργαλείων της Πράξης και ανάλογα με
τις ανάγκες αυτής.
Συμμετοχή σε συναντήσεις ή/και σε εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και
πληροφόρησης, κεντρικά αλλά και περιφερειακά για τους σκοπούς των δια
ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και
ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης και του εργατικού δικαίου.
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις νομικής πληροφόρησης (ομαδικής ή
εξατομικευμένης) πανελλαδικά, με αντικείμενο το δίκαιο κοινωνικής
ασφάλισης, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το εργατικό δίκαιο.
Τακτική παρουσία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομάδας Έργου, σε
σημεία στήριξης και σε κόμβους του Πανελλαδικού Δικτύου (Δήμοι, Εργατικά
Κέντρα, Ομοσπονδίες κ.α.) για τις ανάγκες της Πράξης .

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
2.α. Απαιτούμενα προσόντα:











Πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο της
αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου
της αλλοδαπής.
Ιδιότητα μέλους Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
Επτά (7) τουλάχιστον έτη άσκησης δικηγορίας κατά το χρόνο δημοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Για τον υπολογισμό του
χρόνου άσκησης δικηγορίας δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος πρακτικής
άσκησης).
Θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο
κοινωνικής ασφάλισης, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής
ασφάλισης
Τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) μιας (1) τουλάχιστον ξένης
γλώσσας.
Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό
δικαστική συμπαράσταση.
Να μην υπάρχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.
Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε).
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Το έργο απαιτεί επιτόπια παρουσία στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ τουλάχιστον μία (1) φορά την
εβδομάδα, προκειμένου ο κάθε επιστημονικός συνεργάτης – νομικός να
συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις
της ομάδας έργου νομικών συνεργατών. Επιπλέον το έργο απαιτεί παρουσία και
μετακινήσεις σε εκδηλώσεις νομικής πληροφόρησης πανελλαδικά και σύμφωνα με
το προγραμματισμό της Ομάδας Έργου.
Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση με την
οποία να δηλώνουν ότι δύνανται να παρέχουν την ανωτέρω απαιτούμενη
παρουσία τόσο στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ όσο και στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται
πανελλαδικά.
Η εξειδίκευση στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση καθώς η Πράξη απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σε αυτό, και του
εργατικού δικαίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφα, δύναται ωστόσο,
εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, να διερευνηθεί, με την μορφή
εξειδικευμένων ερωτήσεων στο ως άνω πεδίο, κατά την διαδικασία της
συνέντευξης.

2.β. Επιθυμητά προσόντα




Εμπειρία σε υποστήριξη και τεκμηρίωση δράσεων οργανώσεων εργαζομένων
(συμβουλευτική, νομική εκπροσώπηση κ.α.).
Επιπλέον έτη άσκησης δικηγορίας (πέραν της επταετίας που αποτελεί
απαιτούμενο προσόν)
Η εξειδίκευση στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (με ιδιαίτερη
έμφαση) και του εργατικού δικαίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφα,
δύναται ωστόσο, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, να
διερευνηθεί, με την μορφή εξειδικευμένων ερωτήσεων στα ως άνω πεδία,
κατά την διαδικασία της συνέντευξης.

3. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:
Η κάθε σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα
ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης, στην περίπτωση παράτασης της Πράξης. Οι μεν
αξιολογήσεις των δύο επιστημονικών συνεργατών - νομικών θα πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, οι δε
συμβάσεις, εφόσον προκριθούν κατόπιν των διαδικασιών αξιολόγησης και ακολούθως της
παράτασης της Πράξης θα ακολουθήσουν τους όρους των ΑΥΙΜ σε επίπεδο παραδοτέων,
χρονοδιαγράμματος και συνολικού κόστους.

4. Παραδοτέα



Αρχείο επεξεργασθέντων ερωτημάτων με αντικείμενο το δίκαιο κοινωνικής
ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο.
Αρχείο
συνταχθέντος
πληροφοριακού
υλικού,
κειμένων/άρθρων
πληροφόρησης καθώς και των παρουσιάσεων/εισηγήσεων με αντικείμενο το
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δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο κατά τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις και εργαστήρια νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής
Διμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται και
αντίστοιχες διμηνιαίες καταβολές έναντι των κατωτέρω υπό αριθμό 5
ορισθεισών αμοιβών.



Αρμόδια για την παραλαβή των ανωτέρω παραδοτέων είναι η Επιτροπή Παραλαβής και
Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων, όπως αυτή ορίζεται στις Α.Υ.Ι.Μ. των υποέργων 1
έως 5.

5. Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή του κάθε επιστημονικού συνεργάτη - νομικού για το
περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και
εβδομήντα λεπτά (4.838,70 €) πλέον ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακινήσεων του κάθε επιστημονικού συνεργάτη – νομικού
για συμμετοχή σε συναντήσεις ή/και σε εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και
πληροφόρησης, κεντρικά αλλά και περιφερειακά για τους σκοπούς των δια ζώσης
υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης
εργαζομένων και ανέργων στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού
δικαίου δεν συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω ορισθείσα αμοιβή.

6. Διαδικασία Αξιολόγησης
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα διενεργήσει
Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους
του Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, η
οποία θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
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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%

1

Εμπειρία
σε
υποστήριξη
και
τεκμηρίωση δράσεων οργανώσεων
εργαζομένων (συμβουλευτική, νομική
εκπροσώπηση κ. α.)

30%

2

Επιπλέον έτη άσκησης δικηγορίας
(πέραν της επταετίας που αποτελεί
απαιτούμενο προσόν)

40%

Βαθμολόγηση (Bi)
Έλλειψη εμπειρίας σε υποστήριξη και τεκμηρίωση
δράσεων
οργανώσεων
εργαζομένων
(πχ,
συμβουλευτική,
νομική
εκπροσώπηση
κλπ)
βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.
Εμπειρία σε υποστήριξη και τεκμηρίωση δράσεων
οργανώσεων εργαζομένων (συμβουλευτική, νομική
εκπροσώπηση κλπ.) βαθμολογείται με δέκα (10)
μονάδες.
Άσκηση δικηγορίας από 7 έως 10 έτη, βαθμολογείται με
πέντε (5) μονάδες.
Άσκηση δικηγορίας από 10 έτη και άνω βαθμολογείται

με δέκα (10) μονάδες.
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Συνέντευξη

30%

Γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (ενδεικτικά
επικοινωνιακή ικανότητα και διάθεση συνεργασίας): 3
μονάδες το μέγιστο.
Επαλήθευση ειδίκευσης στο δίκαιο της κοινωνικής
ασφάλισης (με ιδιαίτερη έμφαση) και στο εργατικό
δίκαιο μέσω εξειδικευμένων ερωτήσεων : 3 μονάδες το
μέγιστο
Διαθεσιμότητα / διάθεση επένδυσης στην θέση
εργασίας/ ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα άμεσης
ανταπόκρισης : 4 μονάδες το μέγιστο

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 = Σ(ai*Bi)
όπου
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. Η αναλυτική βαθμολογία
και ο φάκελος κάθε υποψήφιου/φιας αποτελούν προσωπικό δεδομένο και δεν
κοινοποιούνται σε τρίτους.
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 ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και
τεκμηριωμένες.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 έως
την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς
φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:
α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής – εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ. Απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των
απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα
στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την σύναψη της σύμβασης θα προσκομισθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
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Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
2ος όροφος
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ»
[Αρ.Προκήρυξης:5000945/17]
της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό
ΟΠΣ (ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και των
Υποέργων 1 έως 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και
επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών
καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση
στους άξονες ΛΑΠ, ΜΕΤ, ΜΕΤ – Στερεά Ελλάδα, ΠΑΠ – Αττική και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο».

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων
καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας
Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου
2019 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται
αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα
πρέπει να φτάσει στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, 26/03/2019
και ώρα 14:00, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην
άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται
στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Εύη,
(τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr
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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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