
 
 

 
 

 
Αθήνα, 1.9.2016 

ΑΠ: 00363 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και 

επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ 5000520) του 

 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 

 

H Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας έχει αναλάβει ως 

δικαιούχος την υλοποίηση του έργου «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου 

ΣΕΒ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000520) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση». Το έργο, που έχει στόχο να συμβάλλει στη θεσμική ενδυνάμωση του ΣΕΒ ως 

φορέα εκπροσώπησης της οργανωμένης επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

στην επιστημονική τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής, περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: 

 Συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των 

επιπτώσεων τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας, καθώς και των 

μεταβολών στα συστήματα διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης (Υποέργο 1).  

 Σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας για την προσαρμογή στις 

οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση των 

συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση της εργασίας και τη βελτίωση των 

επιδόσεων παραγωγικότητας της εργασίας (Υποέργο 2).  

 Ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχόμενων στην ελληνική 

βιομηχανία που αφορά στη μελέτη, διερεύνηση και την ανάπτυξη μέσων και διαδικασιών και τη 

διατύπωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην 

απασχόληση, με έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων και τη 

συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την ένταξη των νεοεισερχόμενων στην αγορά 

εργασίας (Υποέργο 3).  

 Υποστήριξη στην παραγωγή πολιτικών και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου που 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δράσεις για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΒ 

στον εξελισσόμενο κοινωνικό διάλογο με την Πολιτεία και τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους 

για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και ρυθμίσεων που αφορούν μια ευρεία κατηγορία 

θεμάτων (Υποέργο 4).  



 Δράσεις Υποστήριξης και Διάχυσης που αφορούν στις απαιτούμενες δράσεις για το συντονισμό, 

την επιστημονική υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου του έργου, 

καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες διάχυσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων του έργου (Υποέργο 5).  

 Ποσοτική Έρευνα σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού που θα πραγματοποιηθεί για τη συλλογή στοιχείων, κυρίως για τα θέματα τα οποία 

διερευνώνται από το έργο και τα οποία μελετώνται μέσα από μια σκοπιά ποιοτικής 

προσέγγισης, με σκοπό να συμπληρώσει και ολοκληρώσει τη γνώση που θα αποκτηθεί για 

κάθε ένα από τα ως άνω αναφερόμενα θεματικά πεδία (Υποέργο 6). 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ανωτέρω έργου αναζητά (5) επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα συμμετέχουν 

στην ομάδα έργου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους υποέργων της πράξης 

ως εξής: 

 

 

Ειδικότητα 

 

Επιστημονικός συνεργάτης (κωδ. 5000520_1) 
 

 

Πλήθος συνεργατών 

 

Ένα (1) άτομο 

 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 Ανάλυση πολιτικών, διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και τάσεων 

 Επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση/παροχή κατευθύνσεων 

βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιμέρους 

δράσεων και επίλυση θεμάτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται με 

επιστημονική επάρκεια οι σκοποί και στόχοι τους 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια, επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις και φορείς 

 Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσίου διαλόγου 

 Συντονισμός, έλεγχος παραδοτέων και συμμετοχή στη συγγραφή 

παραδοτέων 

 Υποστήριξη στην προσέγγιση επιχειρήσεων και εμπλεκομένων φορέων 

για συνεργασία στις θεματικές περιοχές των δράσεων  

 

Απαραίτητα προσόντα 

 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 

και διαχείριση δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ανάλυση 

πολιτικών, διεθνών εξελίξεων και τάσεων, επιστημονική εποπτεία και 

καθοδήγηση δράσεων επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης και 

επιχειρηματικότητας 

 

 



 
Ειδικότητα 

 
Επιστημονικός συνεργάτης (κωδ. 5000520_2) 

 
Πλήθος συνεργατών 

 
Δύο (2) άτομα 

 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 Συμμετοχή στην οργάνωση, παρακολούθηση και απολογισμό των δράσεων 

 Παρακολούθηση εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για θέματα 

σύνδεσης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

φορέων/μηχανισμών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

 Μελέτη, επεξεργασία, εξέταση, σε βάθος ανάλυση και κριτική αποτίμηση, 

ανάδειξη καλών πρακτικών, εντοπισμός προβλημάτων και διατύπωση 

προτάσεων σε σχέση με τις θεματικές περιοχές των δράσεων 

  Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις 

και φορείς  

 Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσίου διαλόγου  

 Συντονισμός, έλεγχος παραδοτέων και συμμετοχή στη συγγραφή 

παραδοτέων  

 Υποστήριξη στην προσέγγιση επιχειρήσεων και εμπλεκομένων φορέων για 

συνεργασία στις θεματικές περιοχές των δράσεων 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 

διαχείριση δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δομή και λειτουργία 

τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ανάλυση επαγγελμάτων / ειδικοτήτων, 

απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

 

 

 
Ειδικότητα 

 
Επιστημονικός συνεργάτης (κωδ. 5000520_3) 

 
Πλήθος συνεργατών 

 
Δύο (2) άτομα 

 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 Οργάνωση, διοίκηση, οικονομική ανάλυση και παρακολούθηση, καθώς και 

απολογισμό των δράσεων 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις 

και φορείς 

 Συμμετοχή σε ενέργειες δημοσίου διαλόγου 

 Συντονισμός, έλεγχος παραδοτέων και συμμετοχή στη συγγραφή παραδοτέων  

 Υποστήριξη στην προσέγγιση επιχειρήσεων και εμπλεκομένων φορέων για 

συνεργασία στις θεματικές περιοχές των υποέργων 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 

διαχείριση δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικής ανάπτυξης 

και επιχειρηματικότητας 



 

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στην Ανώνυμη 

Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα, 

τηλ.: 211 5006181 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως και 

την 12.09.2016, ώρα 15:00μμ. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

1. Αίτηση, με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας, συνοδευόμενη από:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.8 του Ν 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων (βλ. υπόδειγμα) 

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από τεκμηριωτικό υλικό (απλά αντίγραφα), 

σχετικά με τα εξής απαιτούμενα προσόντα:  

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

(ελάχιστη απαίτηση, επιθυμητό μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών) 

 Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 

δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ανάλυση πολιτικών, διεθνών εξελίξεων και 

τάσεων, επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση δράσεων επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας (θέση με κωδ. 5000520_1) 

 Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 

δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δομή και λειτουργία τυπικής εκπαίδευσης και δια 

βίου μάθησης, ανάλυση επαγγελμάτων / ειδικοτήτων, απασχόληση, επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (θέση με κωδ. 5000520_2) 

 Αποδεδειγμένη άνω των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 

δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας 

(θέση με κωδ. 5000520_3) 

 

 
Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης 

προσόντων.  

 

Ο κάθε υποψήφιος επιστημονικός συνεργάτης, εφόσον επιλεγεί, θα αναλάβει συγκεκριμένη διακριτή 

θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της συνολικής Πράξης με αναφορά σε συγκεκριμένη ομάδα 

παραδοτέων του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε έως (33) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα 

και με τη συνολική εξέλιξη της Πράξης και η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται έως 4.000,00€ συνολικά 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων) ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης στη 

βάση αποκλειστικής απασχόλησης στην Πράξη.  



Τόπος απασχόλησης των επιστημονικών συνεργατών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του δικαιούχου της 

Πράξης, καθώς το έκτακτο προσωπικό υπάγεται στις οδηγίες του δικαιούχου. 

 

Για όλες τις υποψηφιότητες και συμμετοχές θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ιωάννης Κυριακού 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(ενδεικτικό κείμενο) 

Από: 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

Προς : 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων  

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου ως επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου 

ΣΕΒ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000520) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την ειδικότητα………………………………..       

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Επισυνάπτονται : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Τεκμηριωτικό υλικό (αντίγραφα πτυχίων, αποδεικτικά εμπειρίας) 

 
 

Ημερομηνία….. 
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 
 
 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

1. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνω ότι: 
1. Τα στοιχεία που δίδονται στο αναλυτικό βιογραφικό μου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 
υποβαλλόμενη αίτηση, είναι ακριβή και αληθή.  
2. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου, θα ενημερώσω 
εγγράφως την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. 
3. Σε περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων 
Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των ασφαλιστικών & φορολογικών μου υποχρεώσεων κατά το δίκαιο του τόπου 
εγκατάστασης , όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.(4) 
 

Ημερομηνία: ……………… 
                                    Ο/Η 

Δηλών/ούσα 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 


