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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                                   ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΣΥΕΠ                  ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ 

«ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ - ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΉΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ 
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΉ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΣΤΟ 

ΠΛΑΊΣΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ ΟΠΣ 5003379

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), 

σύμφωνα με την από 04/03/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο 

της Πράξης «Υποστήριξη - προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο 

διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία 

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 2 «Συστημική παρέμβαση για την 

πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  και του 

Πακέτου Εργασίας 2 «Πιλοτική εφαρμογή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη 

Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας»,

Προσκαλεί εργαζόμενους του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε δύο (2) πιλοτικά προγράμματα εξ 

αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/  

Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ: Διακόσιες πενήντα (250) ώρες έκαστο, σε διάστημα κατά προσέγγιση 

τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης της Πράξης, ήτοι την 31/01/2022.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ: Πενήντα (50) εργαζόμενοι ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, στο σύνολο των προγραμμάτων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ: 21/04/2021

1. Στόχευση των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης 

Τα δύο (2) πιλοτικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν 

μέρος μιας ολοκληρωμένης συστημικής δράσης με πεδίο εφαρμογής την ειδικότητα του 

Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Βασικός σκοπός των εν λόγω πιλοτικών προγραμμάτων είναι η παροχή κατάρτισης σύμφωνης με 

τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΒΑΣΙΚΟ)
1
 σε επαγγελματίες Συμβούλους Σταδιοδρομίας / 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το επίπεδο β’ είναι το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος και εκτελεί όλες τις 

βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην 

εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων 

στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, 

ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.).

1 Υ.Α. υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και 

τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

http://www.inegsee.gr
mailto:info@inegsee.gr
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Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) που εκτελούνται στο 

πλαίσιο του επιπέδου β’ σύμφωνα με το πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του 

Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

- ΚΕΛ 1: Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ. 

- ΚΕΛ 2: Παρέχει υπηρεσίες ΣυΕΠ. 

- ΚΕΛ 3: Αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ΣυΕπ και 

την επαγγελματική του πρακτική. 

2. Περιεχόμενο των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης

Βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος 

«Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (επίπεδο β’) σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύμβουλων Σταδιοδρομίας με 

τη μορφή σπονδύλων και το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), καθώς και την Υ.Α. υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-

1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης 

Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού», το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κατάρτισης ορίζεται ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής υπηρεσιών 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)

Υποενότητες Διάρκεια (σε ώρες)

1.1. Ο ΘΕΣΜΟΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΥ.Ε.Π.)» – ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
9

1.2. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥ.Ε.Π.
34

1.3. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 9

1.4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/  

επαγγελματικού προσανατολισμού

Υποενότητες Διάρκεια (σε ώρες)

2.1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

19

2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 19

2.3. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
19

2.4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19

2.5. ΜΕΤΑΒΑΣΗ 19

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Υποενότητες Διάρκεια (σε ώρες)

3.1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥ.Ε.Π. 15

3.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Π. 24
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3.3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥ.Ε.Π. 15

3.4. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥ.Ε.Π. - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

30

Σύνολο (σε ώρες) 250

3. Προδιαγραφές και διάρκεια των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης

Τα πιλοτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης), η οποία θα βασίζεται στην ειδικά 

στοχευμένη μεθοδολογία και τα πρότυπα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να 

προωθούν τη βιωματική μάθηση, τη συστηματική αλληλεπίδραση και την ενεργοποίηση των 

καταρτιζομένων και θα υποστηρίζεται από:

 την ειδικά παραμετροποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και 

 το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει κατά προσέγγιση τέσσερις (4) μήνες. Η σύγχρονη 

τηλεκατάρτιση αφορά σε εκατό (100) ώρες και θα διενεργείται κάθε Σάββατο και Κυριακή με 

ημερήσια διάρκεια τέσσερις (4) ώρες. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση αφορά σε εκατόν πενήντα 

(150) ώρες. 

Για την επιτυχή υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης, προβλέπεται εκτός της τεχνικής 

και συμβουλευτικής υποστήριξης (help desk) και η επιμόρφωση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων στα θέματα της λειτουργίας, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με την 

ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

Επισημαίνεται ότι προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους 

καταρτιζόμενους αποτελούν η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) και οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος και 

αναγνωρισμένος της αλλοδαπής.

2.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ στον 

δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα παρέχοντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 

ΣυΕΠ, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (ήτοι 2 ετών).

ή

Πρακτική άσκηση στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην εφαρμογή 

του θεσμού ΣυΕΠ, τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ στον δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα παρέχοντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ΣυΕΠ, άνω των είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών (ήτοι 2 ετών) και μέχρι συμπληρώσεως συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών 

εμπειρίας (ήτοι 7 ετών). Κάθε μήνας επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με μία (1) 
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μονάδα, με άριστα τις εξήντα (60) μονάδες.

5. Διαδικασία αξιολόγησης / επιλογής υποψηφίων

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. 

Οι «απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα» περιγράφονται στην παράγραφο 4 

(«Προϋποθέσεις συμμετοχής») της παρούσας, αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 

αξιολογούνται.

Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα 

προκύψει από το άθροισμα της διάρκειας (σε μήνες) της επιθυμητής 
επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ΣυΕΠ μέχρι και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα γίνει κλήρωση. Η διαδικασία 

της κλήρωσης για διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας θα διεξαχθεί από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης παρουσία δικηγόρου ή Συμβολαιογράφου και παρουσία των υποψηφίων που 

ισοβάθμησαν.

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.

Τα οριστικά 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 πέντε 

(5) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις αποστέλλονται 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή 

courier) και οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

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.

6. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

6.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://apps.inetraining.gr/prosklisi-5003379n/

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα 

αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 21/04/2021 και 

ώρα 14:00. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη: 

http://www.inegsee.gr
https://apps.inetraining.gr/prosklisi-5003379n/
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α) Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier), με FAX, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατίθενται ιδιοχείρως.

β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων 

καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. 

6.2 Αποδεικτικά Μέσα

Τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων αποδεικνύονται με τα κάτωθι 

μέσα, τα οποία οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να μεταφορτώσουν, στα αντίστοιχα πεδία, κατά τη 

συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής τους: 

1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2
Ευκρινή φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής για την απόδειξη του  

εκπαιδευτικού επιπέδου του/της υποψηφίου/ας.

3 Η Επαγγελματική Εμπειρία αποδεικνύεται: 

Α) 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, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου Φορέα (ή 

άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο), από όπου θα αποδεικνύεται η ακριβής χρονική 

διάρκεια της προϋπηρεσίας, η ιδιότητα απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της 

εργασίας που παρασχέθηκε.

Β) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα: 

I. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 

επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), 

ή
Ι. Σχετική σύμβαση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας 

που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής και II. Βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,   

ή
Ι. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην 

οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της, τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο και II. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

Γ) Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά: 

Ι. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισής του και II. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 

του/της καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη.

ή
Ι. Εκτύπωση των στοιχείων μητρώου του/της υποψηφίου/ας μέσω της προσωπικής 

πληροφόρησης επιχειρήσεων από το TAXISnet (www.gsis.gr), όπου ευκρινώς 

αναγράφονται η έναρξη και το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν 

μεταβολές της και ΙΙ. Υποβολή σχετικών συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει 

το είδος, το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, συνοδευόμενων 

http://www.gsis.gr
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από ένα αντίστοιχο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή αποδεικτικό πληρωμής.

Η Πρακτική Άσκηση αποδεικνύεται:

Με βεβαίωση του φυσικού προσώπου, του φορέα ή της επιχείρησης που 

υλοποιήθηκε η πρακτική άσκηση στην οποία να δηλώνεται η ακριβής χρονική 

διάρκεια σε ώρες και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

7. Αξιολόγηση Προτάσεων - Λοιποί Όροι  

1. Υποβληθείσα υποψηφιότητα, 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 υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/χθείσας, σε 

περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/χθείσα παραιτηθεί ή σε περίπτωση που εκπληρώνει 

πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάστασή του θα γίνει με άλλον 

υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα 

με το Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (για να ενημερωθείτε για 

την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά σας και τον 

τρόπο άσκησής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.inegsee.gr/politiki-

prostasias-prosopikon-dedomenon-in-e-g-s-e-e/). Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι 

υποψήφιοι/ες ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε υποψήφιους/ες που 

δεν θα επιλεχθούν στα στοιχεία συνυποψηφίων τους που θα έχουν επιλεχθεί, προκειμένου 

να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων. 

8. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα:            

dimitra@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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