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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ
2014-2020 πρόκειται να υλοποιήσει μια σειρά ερευνών πεδίου στους επιστημονικούς τομείς
ενδιαφέροντος του φορέα.
Στη βάση αυτή προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
εγγραφή τους στο υπό συγκρότηση Μητρώο Συνεντευκτών/τριών ερευνών πεδίου του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):
o

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

o

Επαγγελματική εμπειρία στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε τουλάχιστον δυο (2)
διαφορετικές εμπειρικές έρευνες.

o

Γνώση χειρισμού Η/Υ

o

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εγγραφής στο μητρώο
και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα
διαδικασία αξιολόγησης.

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα):
o

Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

o

Επαγγελματική εμπειρία στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε περισσότερες από δύο
(2) εμπειρικές έρευνες.

Κριτήρια Βαθμολόγησης:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Εκπαίδευση (βαθμολογείται ο ανώτερος

1

τίτλος και μόνο ένας στον αριθμό)
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 5
Επαγγελματική Εμπειρία στην

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

5

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

3
5

3-8 εμπειρικές έρευνες

πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε
2

ΒΑΘΜΟΙ

περισσότερες από δυο (2) εμπειρικές
9 και πλέον εμπειρικές έρευνες

έρευνες

7

Μέγιστος αριθμός βαθμών: 7
Σύνολο

12

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά, εκπαιδευτικά και
ασφαλιστικά τους στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την επαγγελματική τους εμπειρία.
Οι υποψήφιοι/ες συνεντευκτές/ιες κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που έχουν λάβει
για το επιστημονικό πεδίο που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Μπορούν να δηλώσουν ένα
και μόνο ένα επιστημονικό πεδίο από αυτά που περιοριστικά αναφέρονται ακολούθως:

1

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

4

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Με δεδομένο ότι το μητρώο θα είναι ανοιχτό δε θα υπάρξει πίνακας κατάταξης υποψηφίων αλλά
αυτό θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε περίπτωση συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
φάκελο με δικαιολογητικά/αποδεικτικά, προκειμένου να ακολουθήσει αντιπαραβολή των
στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που
αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων
δικαιολογητικών/αποδεικτικών
Σημειώνεται

ότι

η

ένταξη

δε

θα

στο

ληφθούν
μητρώο

αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

υπόψη

και

η

αίτηση

συνεντευκτών/τριών

θα

απορρίπτεται.

δεν

συνεπάγεται

Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και θα
υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/imegsevee/1

Κάθε υποψήφιος/α συνεντευκτής/τρια μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εγγραφής
στο Μητρώο. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να σας αποσταλεί το έντυπο της αίτησης και στη
συνέχεια αποστείλετε την συμπληρωμένη σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, με αναφορά «Μητρώο Συνεντευκτών ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ».
Παράλληλη υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά δε θα γίνεται αποδεκτή και οι
αιτήσεις θα απορρίπτονται.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους συνεντευκτές/τριες έως και τις
30/03/2020
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο:
2108846852 (εσωτερικό 321) κα Δέσποινα Βαλάση.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

