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Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με
την από 27/05/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
«Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών
εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 η οποία υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση» , του Υποέργου 2 «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων
αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του
συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ»,
προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του/ης
Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του
αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ, του Υποέργου 2 «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και
σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ», ΠΕ1.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση έργου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/11/2020.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η έδρα του/της Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων
διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ. Οι συναντήσεις που απαιτείται να γίνουν με την
ομάδα έργου, θα πραγματοποιούνται στην έδρα του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στη ΓΣΕΕ και στο Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ).

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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Η εν λόγω Πράξη αποσκοπεί στην αναβάθμιση και εμβάθυνση της δραστηριότητας του
Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ,
το οποίο αποτελεί τη βασική ερευνητική δομή επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων και
διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, η επισταμένη μελέτη των οικονομικών και
κοινωνικών εξελίξεων καθώς και η κωδικοποίηση θέσεων επί αυτών, δίνει τη δυνατότητα στη ΓΣΕΕ,
ως τριτοβάθμιο συλλογικό φορέα, να διαμορφώνει ευέλικτες, επίκαιρες πολιτικές προτάσεις σε
κρίσιμα ζητήματα για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Αντίστοιχα, το Υποέργο 2 αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός συστήματος φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιστορικών και
σύγχρονων τεκμηρίων της ΓΣΕΕ, προκειμένου α) να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους σε θέματα
που αφορούν την ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και β) να προσφέρει
επεξεργάσιμο πληροφοριακό υλικό ικανό να τροφοδοτήσει τους ερευνητικούς προβληματισμούς και
τη μελετητική δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου αλλά και της ευρύτερης επιστημονικής
κοινότητας σε θέματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και την ελληνική οικονομία. Η ανάπτυξη
ενός φυσικού και ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης των τεκμηρίων της ΓΣΕΕ, προτυποποιώντας
τις λειτουργίες διαφύλαξης, αρχειοθέτησης και ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης των
σύγχρονων αλλά και των ιστορικών αρχείων της, συμβάλλει, στην αναβάθμιση των λειτουργιών της,
ενισχύοντας την ποιότητα των παρεμβάσεων της στην προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο/Η Αρχιτέκτονας Μηχανικός για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του
αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ, αναλαμβάνει την εκπόνηση τριών (3) μελετών διαμόρφωσης χώρων
διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ για τους χώρους διαφύλαξης και έκθεσης των
αρχείων. Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν την αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης του υλικού αλλά
και των απαραίτητων προδιαγραφών για την ασφαλή διατήρηση, την κατάλληλη οργάνωση και
παρουσίασή του. Οι χώροι διαφύλαξης και έκθεσης των αρχείων είναι αναγκαίο να τηρούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ασφαλή διατήρησή τους, αλλά και την κατάλληλη οργάνωση
και παρουσίασή τους. Με επιτόπια έρευνα θα γίνει αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης του
υλικού αλλά και των συγκεκριμένων συνθηκών στις οποίες διατηρείται, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα
αποτελεσματικό σχέδιο διατήρησής του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η εκπόνηση οριστικών
μελετών για τους χώρους όπου θα διατηρούνται τα ιστορικά αρχεία που βρίσκονται στα γραφεία της
ΓΣΕΕ, του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ). Στην
κάθε μελέτη θα εκτιμηθούν διαφορετικές ανάγκες αλλά και θα καταγραφούν δεδομένα όπως ο
βαθμός μόλυνσης των συλλογών από βιολογικούς παράγοντες (μύκητες, βακτήρια, έντομα κ.λπ.) και
κατά πόσο αυτοί είναι ενεργοί, οι περιβαλλοντικές συνθήκες των χώρων φύλαξης (δεδομένα για τη
θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, το φωτισμό, τον αερισμό) και οι πρακτικές αποθήκευσης
(συστήματα ραφιών και βιβλιοθηκών) καθώς και κτηριακά θέματα (στεγανότητα, μόνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ.). Τέλος, στο πλαίσιο της κάθε μελέτης θα συμπεριληφθούν προτεινόμενες λύσεις
για την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων και του απαραίτητου εξοπλισμού.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.α. Απαιτούμενα προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα:
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• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών
της αλλοδαπής Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
• Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών -ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης- της ημεδαπής
ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής συναφής με το αντικείμενο του πεδίου της
Αρχιτεκτονικής.
• Βεβαίωση μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
• Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη – εκπόνηση μίας (1) αρχιτεκτονικής μελέτης
και τεχνικής έκθεσης (εξαιρούνται αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις που αφορούν
κτήρια με χρήση κατοικίας).
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.
3.β. Επιθυμητά προσόντα
• Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη – εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και
τεχνικών εκθέσεων (εξαιρούνται αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις που αφορούν
κτήρια με χρήση κατοικίας).
• Αναγνωρισμένος Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της
αλλοδαπής συναφής με το αντικείμενο του πεδίου της αρχιτεκτονικής.
• Εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συναφείς με το αντικείμενο του πεδίου της
αρχιτεκτονικής.
• Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2).
• Συνέντευξη
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 7.2 της παρούσας
πρόσκλησης.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ο/Η Αρχιτέκτονας Μηχανικός για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του
αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ δεσμεύεται για την κατάθεση των παρακάτω επιμέρους παραδοτέων τα
οποία συνδέονται με την εκπόνηση του Παραδοτέου Π1.2: Μελέτες διαμόρφωσης χώρων
διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ. Ειδικότερα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ κτηρίου ΓΣΕΕ.
Β. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ κτηρίου
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Γ. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ κτηρίου
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ).
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Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των παραδοτέων ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός για τη μελέτη
διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ, 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 του Υποέργου, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του ΔΣ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με
τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φορολογικών
κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΜΟΙΒΗ

Α. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ κτηρίου
ΓΣΕΕ.

3.600 ευρώ

Β. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού
ΓΣΕΕ κτηρίου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

8.000 ευρώ

Γ. Μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού
ΓΣΕΕ κτηρίου Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ).

7.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

18.600,00 ευρώ

6. 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 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 αποτυπώνεται ακολούθως. Για τη διαδικασία της συνέντευξης προβλέπεται η
τήρηση πρακτικών επιλογής συνεντεύξεων, στα οποία θα διατυπώνεται η εξατομικευμένη κρίση 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 εκ μέρους του ΔΣ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή
εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης:
Α/Α

Περιγραφή
Επιθυμητά προσόντα

Βαρύτητα
(αi)
100%

Βαθμολόγηση (Bi)

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
σύνταξη – εκπόνηση μίας (1) αρχιτεκτονικής
μελέτης και τεχνικής έκθεσης (εξαιρούνται
αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις
που αφορούν κτήρια με χρήση κατοικίας),
βαθμολογείται με 0 μονάδες.
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
σύνταξη – εκπόνηση δύο (2) αρχιτεκτονικών
μελετών και τεχνικών εκθέσεων (εξαιρούνται
αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις
που αφορούν κτήρια με χρήση κατοικίας),
βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.

1

Τεκμηριωμένη επαγγελματική
εμπειρία στη σύνταξη –
εκπόνηση αρχιτεκτονικών
μελετών και τεχνικών εκθέσεων
(εξαιρούνται αρχιτεκτονικές
μελέτες και τεχνικές εκθέσεις
που αφορούν κτήρια με χρήση
κατοικίας).

35%

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
σύνταξη – εκπόνηση τριών (3) αρχιτεκτονικών
μελετών και τεχνικών εκθέσεων (εξαιρούνται
αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις
που αφορούν κτήρια με χρήση κατοικίας),
βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
σύνταξη – εκπόνηση τεσσάρων (4)
αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών
εκθέσεων (εξαιρούνται αρχιτεκτονικές μελέτες
και τεχνικές εκθέσεις που αφορούν κτήρια με
χρήση κατοικίας), βαθμολογείται με 7,5
μονάδες.
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
σύνταξη – εκπόνηση πέντε (5) ή περισσότερων
αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών
εκθέσεων (εξαιρούνται αρχιτεκτονικές μελέτες
και τεχνικές εκθέσεις που αφορούν κτήρια με
χρήση κατοικίας), βαθμολογείται με 10
μονάδες.

2

Αναγνωρισμένος Διδακτορικός
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή

20%
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Απουσία αναγνωρισμένου Διδακτορικού
τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής συναφούς με
το αντικείμενο του πεδίου της αρχιτεκτονικής,
βαθμολογείται με 0 μονάδες.

ισότιμος και αναγνωρισμένος της
αλλοδαπής συναφής με το
αντικείμενο του πεδίου της
αρχιτεκτονικής.

Αναγνωρισμένος Διδακτορικός τίτλος
σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και
αναγνωρισμένος της αλλοδαπής συναφής με
το αντικείμενο του πεδίου της αρχιτεκτονικής,
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Απουσία εισηγήσεων ή ανακοινώσεων σε
συνέδρια, συναφών με το αντικείμενο του
πεδίου της αρχιτεκτονικής, βαθμολογείται με
0 μονάδες.
Μία (1) εισήγηση ή ανακοίνωση σε συνέδριο,
συναφής με το αντικείμενο του πεδίου της
αρχιτεκτονικής, βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Δύο (2) εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε
συνέδρια, συναφείς με το αντικείμενο του
πεδίου της αρχιτεκτονικής, βαθμολογούνται
με 4 μονάδες.

3

Εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε
συνέδρια, συναφείς με το
αντικείμενο του πεδίου της
αρχιτεκτονικής.

15%

Τρείς (3) εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε
συνέδρια, συναφείς με το αντικείμενο του
πεδίου της αρχιτεκτονικής, βαθμολογούνται
με 6 μονάδες.
Τέσσερις (4) εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε
συνέδρια, συναφείς με το αντικείμενο του
πεδίου της αρχιτεκτονικής, βαθμολογούνται
με 8 μονάδες.
Πέντε (5) ή περισσότερες εισηγήσεις ή
ανακοινώσεις σε συνέδρια, συναφείς με το
αντικείμενο του πεδίου της αρχιτεκτονικής,
βαθμολογούνται με 10 μονάδες.
Μη πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας (επίπεδο B2), βαθμολογείται με 0
μονάδες.

4

Πιστοποιημένη καλή γνώση
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2).

10%

Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο B2), βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα
συνεργασίας: 2 μονάδες το μέγιστο.
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Διαθεσιμότητα (Εντοπιότητα / ευκολία
δυσκολία μετακίνησης / χρόνος
απασχόλησης): 1 μονάδα το μέγιστο.
5

Συνέντευξη

20%

Κατανόηση του προφίλ και των
χαρακτηριστικών του φορέα: 2 μονάδες το
μέγιστο.
Κατανόηση των τεχνικών απαιτήσεων και των
βασικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου
εργασίας, ήτοι της διαφύλαξης και έκθεσης
του φυσικού αρχειακού υλικού: 5 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
Τα 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 αυτό εκ μέρους του ΔΣ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

7.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 03/09/2020 μέχρι τις 18/09/2020 και ώρα
14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι
πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη:
Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της
Πρόσκλησης).
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Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας και της
βεβαίωσης μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών των συναφών εισηγήσεων ή ανακοινώσεων σε
συνέδρια.

Στον κλειστό φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κας Δήμητρας Μάντεση
Αίτηση Υποψηφιότητας στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης 5000996/Ε για τη θέση του/της «Αρχιτέκτονα
Μηχανικού για τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού
ΓΣΕΕ», του Υποέργου 2 «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων
της ΓΣΕΕ» ΠΕ1 με κωδικό ΟΠΣ 5000996.
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 18/09/2020 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.

7.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
- Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο αποδεικνύεται με ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην
περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και
αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

- Αγγλική γλώσσα: Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2) αποδεικνύεται ως εξής:
•First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First
Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
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•Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
•Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του
Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).
•International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate
Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
•Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
•Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
•(ECCE)-Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
•London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του Edexcel ή Pearson Test of
English General Level 3 Upper - Intermediate Communication - του Edexcel ή Edexcel Level I
Certificate in ESOL International (CEF B2).
•Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
•City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in
International ESOL - Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL Communicator - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του
Educational Testing Service/Chauncey, USA.
•EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate
in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).
•Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία
εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
•Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή
“Credit”).
•OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level
B2) (μέχρι 31/8/2009).
•Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
•ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
•Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
•Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).
•Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse
Awards).
•NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
•Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge
Michigan Language Assessments.
•ΜΕΤ - Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189
του Michigan Language Assessment ή Cambridge Michigan Language Assessments- CaMLA ή
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• ΜΕΤ - Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing)
βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
•LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
•GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International
(Classic B2).
•Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).
ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:
•κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
•απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής
διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών
έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Είναι
αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

- Η Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη – εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών
εκθέσεων (εξαιρούνται αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις που αφορούν κτήρια με
χρήση κατοικίας) αποδεικνύεται:
•
Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997:
Α1. Βεβαίωση του αντίστοιχου Φορέα (ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο), από όπου θα
αποδεικνύεται η ιδιότητα απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε,
προκειμένου να μπορεί να εξαχθεί ο ακριβής αριθμός αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών
εκθέσεων.
ή
Β1. Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου, στην περίπτωση συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα/ έργα, στην οποία θα αναφέρονται ο τίτλος του προγράμματος/ έργου και το
αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε, προκειμένου να μπορεί να εξαχθεί ο ακριβής αριθμός
αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων.

•

Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:

10 από 13

Α1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας
της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το
είδος της εργασίας και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε, προκειμένου να μπορεί να
εξαχθεί ο ακριβής αριθμός αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων.
και
A2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι όσα αναγράφονται στη
βεβαίωση είναι αληθή.
•

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά:

Α1. Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του/της υποψηφίου/ας μέσω της προσωποποιημένης
πληροφόρησης επιχειρήσεων από το TAXIS net (www.gsis.gr), όπου ευκρινώς αναγράφονται η
έναρξη και το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν μεταβολές της.
και
Α2.α. Υποβολή των σχετικών αρχιτεκτονικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων σε έντυπη ή
ηλεκτρονική (ψηφιακό αρχείο σε μέσο αποθήκευσης) μορφή.
ή
Α2.β. Υποβολή των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο
της εργασίας, προκειμένου να μπορεί να εξαχθεί ο ακριβής αριθμός αρχιτεκτονικών μελετών και
τεχνικών εκθέσεων.
και
Α3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι όσα αναγράφονται στις
συμβάσεις ή βεβαιώσεις ή αρχιτεκτονικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις (ανάλογα με τα αποδεικτικά
μέσα που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/α) είναι αληθή.

Σημείωση:
•

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία.

- Οι εισηγήσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια αποδεικνύονται:
• Με φωτοαντίγραφο του επίσημου προγράμματος του συνεδρίου, στο οποίο θα
αποτυπώνεται ο τίτλος του συνεδρίου, το όνομα του/της συγγραφέα της εισήγησης ή
ανακοίνωσης και ο τίτλος της εισήγησης ή ανακοίνωσης.
ή
• Με φωτοαντίγραφο των περιεχομένων από δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου, στο
οποίο θα αποτυπώνεται ο τίτλος του συνεδρίου, το όνομα του/της συγγραφέα της
εισήγησης ή ανακοίνωσης και ο τίτλος της εισήγησης ή ανακοίνωσης.
ή
• Με σχετική βεβαίωση ή επιστολή αποδοχής της εισήγησης ή ανακοίνωσης από τη
γραμματεία του συνεδρίου, στην οποία θα αποτυπώνεται ο τίτλος του συνεδρίου, το όνομα
του/της συγγραφέα της εισήγησης ή ανακοίνωσης και ο τίτλος της εισήγησης ή
ανακοίνωσης.
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•

•

ή
Με φωτοαντίγραφο στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) από την επίσημη ιστοσελίδα του
συνεδρίου, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο τίτλος του συνεδρίου, το όνομα του/της
συγγραφέα της εισήγησης ή ανακοίνωσης και ο τίτλος της εισήγησης ή ανακοίνωσης.
ή
Με υποβολή της εισήγησης ή ανακοίνωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική (ψηφιακό αρχείο σε
μέσο αποθήκευσης) μορφή, στην οποία θα αποτυπώνεται και ο τίτλος του συνεδρίου, το
όνομα του/της συγγραφέα της εισήγησης ή ανακοίνωσης και ο τίτλος της εισήγησης ή
ανακοίνωσης.

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.
8.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στην παρούσα πρόσκληση προϋποθέτει την επεξεργασία των
στοιχείων τους σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και αποκλειστικά προς το σκοπό της συμμετοχής τους στην παρούσα πρόσκληση.
9.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και
έγκρισης παράτασης της υλοποίησης του Υποέργου 2, δύναται η σύμβαση -στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης- να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού
αντικειμένου του Υποέργου 2, χωρίς επιπλέον αμοιβή.
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9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δήμητρα Μάντεση: τηλ. 2103327733.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).
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