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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) εξειδικευμένου επιστημονικού
συνεργάτη που θα πλαισιώσει την ομάδα των συμβούλων απασχόλησης του Υποέργου 1 για τη
διάδοση και παρακολούθηση της υπηρεσίας e - συμβουλευτική

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 10/06/2020 απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες
πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με
κωδικό ΟΠΣ 5000945, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), του Υποέργου 1 «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 της απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών - ΛΑΠ»,
προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση
εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα πλαισιώσει την ομάδα των συμβούλων
απασχόλησης του Υποέργου 1 για τη διάδοση και παρακολούθηση της υπηρεσίας e συμβουλευτική
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση έργου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Μια (1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/10/2020.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η έδρα του εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη της παρούσης. Επιπλέον, το
έργο απαιτεί επιτόπια παρουσία στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ τουλάχιστον τρεις
(3) φορές την εβδομάδα, προκειμένου ο επιστημονικός συνεργάτης να υλοποιήσει τις ενέργειες
διάδοσης και παρακολούθησης της νέας υπηρεσίας e – συμβουλευτική στις πέντε περιφέρειες του
άξονα ΛΑΠ, να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της κεντρικής ομάδας συντονισμού στο πλαίσιο της
οποίας εντάσσονται οι προβλεπόμενες εργασίες του.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο επιστημονικός συνεργάτης κατά τη διάρκεια της σύμβασης έργου θα παρέχει τις παρακάτω
υπηρεσίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ 1 και ΠΕ 3 της απόφασης
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 :
Εργασίες της θέσης εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη
• Οργάνωση και ανάπτυξη των ενεργειών διάδοσης της νέας υπηρεσίας e – συμβουλευτική
στις πέντε περιφερειακές δομές του άξονα ΛΑΠ του Υποέργου 1
• Οργάνωση και ανάπτυξη της παρακολούθησης καθώς και των αποτελεσμάτων της νέας
υπηρεσίας e – συμβουλευτική μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
• Τήρηση αρχείου πάσης φύσεως προϊόντων και υλικών τεκμηρίωσης στο πλαίσιο των
ενεργειών διάδοσης και παρακολούθησης της νέας υπηρεσίας στις πέντε περιφερειακές
δομές
• Συνεργασία με τους συμβούλους υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων των μονάδων
παροχής υπηρεσιών καθώς και των ΕΚΠΑ στις πέντε περιφέρειες
• Συμμετοχή στη συγγραφή των τελικών παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 1 και ΠΕ 3
σχετικά με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της υπηρεσίας e – συμβουλευτική
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.α. Απαιτούμενα προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα:

-

-

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών
της αλλοδαπής στον κλάδο των κοινωνικών, πολιτικών επιστημών.
Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης
στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.
Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον δύο ετών από τη
λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας ή/και της
συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση
ή/και της υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος / η υποψήφια δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από τη
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.

Το έργο απαιτεί επιτόπια παρουσία στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ τουλάχιστον
τρεις (3) φορές την εβδομάδα, προκειμένου ο επιστημονικός συνεργάτης να υλοποιήσει τις ενέργειες
διάδοσης και παρακολούθησης της νέας υπηρεσίας e – συμβουλευτική στις πέντε περιφέρειες του
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άξονα ΛΑΠ, να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της κεντρικής ομάδας συντονισμού στο πλαίσιο της
οποίας εντάσσονται οι προβλεπόμενες εργασίες του. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνουν ότι δύνανται να παρέχουν την ανωτέρω απαιτούμενη
διαθεσιμότητα.
2.β. Επιθυμητά προσόντα
•

•

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα πλέον των δύο (2) ετών στο
πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην
απασχόληση
Τεκμηριωμένη εμπειρία στο συντονισμό ή/και σχεδιασμό και οργάνωση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων σχετικά με θέματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα των εργασιών του εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη της παρούσης
πρόσκλησης προσδιορίζονται ως εξής:
•
•
•
•

Αρχείο ενεργειών διάδοσης της νέας υπηρεσίας στις πέντε περιφερειακές δομές του εν λόγω
άξονα
Αρχείο παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της νέας υπηρεσίας στις
πέντε περιφερειακές δομές
Συμμετοχή στη σύνταξη των τελικών παραδοτέων των ΠΕ 1 και ΠΕ 3 του Υποέργου 1 και
ειδικότερα στην ενότητα των υπηρεσιών της συμβουλευτικής
Διμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης και
παρακολούθησης του έργου, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες
διμηνιαίες καταβολές έναντι των κατωτέρω ορισθεισών αμοιβών.

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των παραδοτέων ο εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης
οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες δημοσιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Υπεύθυνη για την παραλαβή των παραδοτέων είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Παραδοτέων/ Εργασιών της Πράξης - η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης
και Διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Τα «απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν
αξιολογούνται.
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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 αποτυπώνεται ακολούθως. Για τη διαδικασία της συνέντευξης προβλέπεται η
τήρηση πρακτικών συνεντεύξεων, στα οποία θα διατυπώνεται η κρίση των μελών της επιτροπής, με
βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Υπεύθυνη για τη διενέργεια των συνεντεύξεων είναι η Επιτροπή
Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με σχετική
απόφαση Δ.Σ. του φορέα.
Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή
εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης:

Α/Α

Περιγραφή
Επιθυμητά προσόντα

1

2

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή
τον ιδιωτικό τομέα πλέον των δύο (2)
ετών στο πεδίο της συμβουλευτικής
υποστήριξης
του
ανθρώπινου
δυναμικού και της προώθησης στην
απασχόληση

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο συντονισμό
ή/και
σχεδιασμό
και
οργάνωση
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με
θέματα
ενεργητικών
πολιτικών
απασχόλησης

Βαρύτητα
(αi)
100%

50%

20%

Βαθμολόγηση (Bi)

Βαθμολογείται ο/η υποψήφιος μόνο σε
περίπτωση που διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία
πλέον των δύο (2) στη συμβουλευτική υποστήριξη
του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης
στην απασχόληση με δέκα (10) μονάδες

Βαθμολογείται ο/η υποψήφιος μόνο σε
περίπτωση που διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία
στο συντονισμό ή/και σχεδιασμό και οργάνωση
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με θέματα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με δέκα (10)
μονάδες

Επικοινωνιακές
δεξιότητες
και
συνεργασίας: 2 μονάδες το μέγιστο.

3

Συνέντευξη

30%

ικανότητα

Διαθεσιμότητα (Εντοπιότητα / ευκολία δυσκολία
μετακίνησης / χρόνος απασχόλησης): 2 μονάδες
το μέγιστο.
Κατανόηση του προφίλ και των χαρακτηριστικών
του φορέα: 3 μονάδες το μέγιστο.
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Κατανόηση των τεχνικών απαιτήσεων και των
βασικών χαρακτηριστικών του έργου: 3 μονάδες
το μέγιστο.
Σύνολο

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
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
Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των υποψηφίων που πρόκειται να κληθούν σε συνέντευξη,
ήτοι όσων διαθέτουν τα on/off κριτήρια πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα
υποβολής ένστασης εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των
προσωρινών αποτελεσμάτων. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες
και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό με σχετική
απόφαση Δ.Σ. του φορέα.

Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας 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 τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να
είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η
οποία έχει συσταθεί για το σκοπό με σχετική απόφαση Δ.Σ. του φορέα.
Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι
όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα συναφθεί για το επιστημονικό συνεργάτη θα είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, με
δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αξιολόγησης, στην περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος
της Πράξης και του Υποέργου 1. Η αξιολόγηση του επιστημονικού συνεργάτη θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της Πράξης, η δε σύμβαση
έργου θα ακολουθήσει του όρους της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 σε
επίπεδο παραδοτέων, χρονοδιαγράμματος και συνολικού κόστους.
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή του εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες
τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και επτακόσια δύο λεπτά (4.492,702 ευρώ), μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 07η/07/2020 μέχρι τις 21/07/2020 και ώρα
14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι
πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη:
Τμήμα 1: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Τμήμα 2: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.
Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της αγγλικής
Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα της γνώσης χειρισμού H/Y στα αντικείμενα α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Τμήμα 6: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας
στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην
απασχόληση.
Τμήμα 7: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών τεκμηριωμένης εμπειρίας στο συντονισμό
ή/και το σχεδιασμό και οργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με θέματα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης.
Στον κλειστό φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Εύης Μπαλτούμα
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000945/24 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e – συμβουλευτική ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000945
Της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής
υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» το οποίο υλοποιείται μέσω του
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου
Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό
Δημόσιο και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής
και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς
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και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών - ΛΑΠ»

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 21/07/2020 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της
παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας, δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από
υποψηφίους.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση 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.
8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ
1. Υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
δηλωθείσες στην αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση, απορρίπτεται.
Επιπλέον, προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη.
2. Αντικατάσταση φακέλου, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
3. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής φακέλων
δε συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου – αντισυμβαλλόμενου έχει το
χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη συνεργασίας και όχι «πρόσληψης».
4. Σημειώνεται ότι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δε 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 της ως άνω Πράξης.
5. Η περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων της απασχόλησης θα γίνει στο κείμενο
της σύμβασης που θα υπογραφεί.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς
παραιτηθεί ή σε περίπτωση που εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η
αντικατάστασή του θα γίνει με άλλον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
7. 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.
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8. Η συμμετοχή των υποψηφίων στην παρούσα πρόσκληση προϋποθέτει την επεξεργασία των
στοιχείων τους σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. 679/2016 Καν. Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και αποκλειστικά προς το σκοπό της συμμετοχής τους στην παρούσα πρόσκληση.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Εύη Μπαλτούμα: τηλ. 2103327770, ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr
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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