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Αρ. Προκήρυξης: 5000996-15 Αθήνα, 26/01/2018 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με 
ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του Πακέτου 
Εργασίας 4 (ΠΕ4) «Μονάδα Φτώχειας, Ανισότητας και Κοινωνικού 

Αποκλεισμού». 
 
Στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό 
ΟΠΣ (ΜIS) 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και του Υποέργου 1 
«Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και 
Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ», το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με 
την από 22/01/2018 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με 
ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων 
του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΠΕ4 «Μονάδα Φτώχειας, Ανισότητας και Κοινωνικού Αποκλεισμού». 

 
Είδος σύμβασης: Σύμβαση Έργου 
Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της  
Τόπος εργασίας: Η έδρα του ερευνητή/τριας 

Αντικείμενο Σύμβασης  

Ο ερευνητής/τρια θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Συντονισμό, παρακολούθηση και εκπόνηση μίας (1) μελέτης, η συγγραφή της 
οποίας θα γίνει σε συνεργασία με ερευνητή/τρια, με τίτλο «Η μισθολογική 
κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)», που θα υπάγεται στο ΠΕ4 «Μονάδα 
Φτώχειας, Ανισότητας και Κοινωνικού Αποκλεισμού» και στο παραδοτέο Π4.2 
«Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)».  
Ειδικότερα, η μελέτη θα επικεντρωθεί στις μεταβολές της κατανομής των 
αμοιβών των μισθωτών στα χρόνια της κρίσης. Θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις για 
τις μεταβολές της κατανομής των μισθών (δείκτες μισθολογικής ανισότητας, 
ποσοστό χαμηλά αμειβομένων κ.λπ.), αναλύσεις των μεταβολών της 
απασχόλησης και των αμοιβών σε επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των 
εργαζομένων (π.χ. φύλο, ηλικία, εθνικότητα), καθώς και των θέσεων εργασίας 
(π.χ. επάγγελμα, επίπεδο αμοιβών, κλάδο οικονομίας, περιφέρεια). Επίσης, θα 
πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμήσεις της εργασιακής και της μισθολογικής 
κινητικότητας (ροές από και προς την απασχόληση ανά φύλο, ηλικία, 
εθνικότητα, επίπεδο αμοιβών, κλάδο, επάγγελμα, περιφέρεια κτλ.) και της 
εργασιακής και μισθολογικής ρευστότητας (δείκτες αστάθειας της 
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απασχόλησης και των αποδοχών, συσχέτιση των μεταβολών στις αποδοχές με 
τη σταθερότητα της απασχόλησης κτλ.). Η μελέτη προσδοκάται να οδηγήσει σε 
συμπεράσματα για την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στην αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα και για την πολιτική απασχόλησης που ακολουθείται στη 
χώρα μας για την έξοδο από την κρίση. 
 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

2.α. Απαιτούμενα προσόντα 

 Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος 
της αλλοδαπής στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) 
ετών σε ερευνητικό ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ίδρυμα. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής. 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). 

 Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (ΜΕΣΙΝΕ). 
 

 

2.β. Επιθυμητά προσόντα  

 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της 
αλλοδαπής ή δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο πεδίο της κοινωνικής 
πολιτικής. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και συγγραφή 
επιστημονικών μελετών ή/και επιστημονικών εκθέσεων σε πεδία συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΕ4, η οποία θα τεκμηριώνεται με την εκπόνηση και συγγραφή 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιστημονικών μελετών ή/και επιστημονικών 
εκθέσεων.  

 Τουλάχιστον τέσσερις (4) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / 
μονογραφίες / συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους / εκθέσεις, κατά προτίμηση 
σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΕ4. 

 

3. Χρονική διάρκεια Σύμβασης  

Η Σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 
 
 

4. Παραδοτέα 

 Μία (1) επιστημονική μελέτη με τίτλο «Η μισθολογική κινητικότητα στην 
Ελλάδα (2008-2014)» που θα υπάγεται στο ΠΕ4 «Μονάδα Φτώχειας, 
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Ανισότητας και Κοινωνικού Αποκλεισμού» και στο παραδοτέο Π4.2 «Η 
μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)». 

 Τετραμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς. 
 

5. Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) 
πλέον ΦΠΑ.  
 

6. Διαδικασία αξιολόγησης 

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει 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 
Βαρύτητα 

(αi) 
Βαθμολόγηση (Bi) 

 Επιθυμητά Προσόντα 100%  

1 
 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της 
ημεδαπής ή ισότιμος και 
αναγνωρισμένος της αλλοδαπής ή 
δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο 
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 

35% 

Ο Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο πεδίο 
της κοινωνικής πολιτικής βαθμολογείται με οκτώ (8) 
μονάδες. 
Ο επιπλέον Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της 
ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της 
αλλοδαπής στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής 
βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 
Η ταυτόχρονη κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της 
ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής και επιπλέον Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου 
της αλλοδαπής  βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

2 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία στην εκπόνηση και συγγραφή 
επιστημονικών μελετών ή/και 
επιστημονικών εκθέσεων σε πεδία 
συναφή με το αντικείμενο του ΠΕ4, η 
οποία θα τεκμηριώνεται με την 
εκπόνηση και συγγραφή τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) επιστημονικών μελετών 
ή/και επιστημονικών εκθέσεων.  

25% 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση 
και συγγραφή επιστημονικών μελετών ή/και 
επιστημονικών εκθέσεων σε πεδία συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΕ4, μικρότερη των τεσσάρων (4) 
συνολικά επιστημονικών μελετών ή/και επιστημονικών 
εκθέσεων βαθμολογείται με μηδέν (0).  
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση 
και συγγραφή επιστημονικών μελετών ή/και 
επιστημονικών εκθέσεων, σε πεδία συναφή με το 
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αντικείμενο του ΠΕ4, από τέσσερις (4)  έως και οκτώ (8) 
συνολικά επιστημονικές μελέτες ή/και επιστημονικές 
εκθέσεις βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση 
και συγγραφή επιστημονικών μελετών ή/και 
επιστημονικών εκθέσεων, σε πεδία συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΕ4, άνω οκτώ (8) συνολικά 
επιστημονικών μελετών και επιστημονικών εκθέσεων 
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

3 

Τουλάχιστον τέσσερις (4) δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά / 
μονογραφίες / συμμετοχή σε 
συλλογικούς τόμους/εκθέσεις, κατά 
προτίμηση σε πεδία συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΕ4. 

20% 

Λιγότερες τέσσερις (4) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή σε συλλογικούς 
τόμους / εκθέσεις, κατά προτίμηση σε πεδία συναφή με 
το αντικείμενο του ΠΕ4, βαθμολογούνται με μηδέν (0). 
Τέσσερις (4) έως και οκτώ (8) δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή σε 
συλλογικούς τόμους / εκθέσεις, κατά προτίμηση σε 
πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΕ4, 
βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες. 
Άνω των οκτώ (8) δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά/ μονογραφίες / συμμετοχή σε συλλογικούς 
τόμους / εκθέσεις, κατά προτίμηση σε πεδία συναφή με 
το αντικείμενο του ΠΕ4, βαθμολογούνται με δέκα (10) 
μονάδες. 

4 Συνέντευξη 20% 

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 στη θέση εργασίας 
(Εντοπιότητα / ευκολία δυσκολία μετακίνησης / χρόνος 
απασχόλησης):   3 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 της 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 επομένη της ημέρας ανάρτησης 
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των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και 
τεκμηριωμένες.  

 
 

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν από τις 26.01.2018 μέχρι τις 12.02.2018 
(ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους της 
υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 
α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής 
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 
επιθυμητών προσόντων 

- αριθμημένα και 
- σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  
 

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και των 
επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, 
τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται 
απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα). 

 
Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:  
 

ΠΡΟΣ 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24, Τ.Κ. 10434 ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ [Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(15)]  
 

της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με 

κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», 
και του Υποέργου 1 «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ». 
 

 
 

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.  
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Προθεσμία κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας 

Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 12.02.2018 και ώρα 
14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η 
κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 
 Φ. Αθουσάκη: τηλ. 210-8202257, e-mail: f.athousaki@inegsee.gr  

        Σ. Ζούπα: τηλ. 210-8202249, e-mail: s.zoupa@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 

mailto:f.athousaki@inegsee.gr
mailto:s.zoupa@inegsee.gr
http://www.inegsee.gr/

