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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και
Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
πρόκειται να υλοποιήσει σειρά δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη της ιστορίας και της δράσης
της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των 100 ετών από την ίδρυση της το 2019.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και
των Ομοσπονδιών μελών της», προβλέπεται η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5: «Συμπλήρωση,
επέκταση και διαχείριση του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ» το οποίο αφορά στο υφιστάμενο
ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ και στις εργασίες που απαιτούνται αφενός για τη συμπλήρωση και
επέκταση του και αφετέρου για τη συνολική διαχείριση του ώστε να αναδειχθεί το σύνολο των
σημαντικών υλικών και τεκμηρίων που περιέχει. Ενώ παράλληλα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των 100 ετών από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ το 2019, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ανάδειξης του,
όπως εκθέσεις παρουσίασης, ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια με στόχο τη διάχυση του
περιεχομένου του αρχείου προς το ερευνητικό και ευρύτερο κοινό. Στόχος λοιπόν είναι η διάσωση,
επεξεργασία και δημόσια παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων της ΓΣΕΒΕΕ και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της χώρας γενικότερα.
Αντικείμενο Απασχόλησης
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τη θέση του/της Επιστημονικού Συνεργάτη Ιστορικού, ο οποίος θα κληθεί να
υλοποιήσει μια σειρά εργασιών και να παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο/η επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν
προγραμματιστεί καλείται:
- να αναλάβει τη συγγραφή και την ιστορική επιμέλεια κειμένων και την πλήρη
σύνθεση των υλικών για την έκδοση ιστορικού λευκώματος «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ»
- να συμμετέχει στην αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, και επιστημονική εποπτεία
εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών που θα αναλάβουν
την υλοποίηση
ο
ερευνητικού έργου με αντικείμενο «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21 αιώνα»
- να διεκπεραιώσει τη συγγραφή και ιστορική επιμέλεια κειμένων για την έκθεση 100
χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, για σχετική ψηφιακή εφαρμογή και για σχετικό βίντεο που θα
δημιουργηθεί στο πλαίσιο των 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ
- να σχεδιάσει και να συντονίσει επιστημονικό συνέδριο υλοποιώντας ενδεικτικά τα
παρακάτω: (α) ανάδειξη αντικειμένου και θεματικών του επιστημονικού συνεδρίου,
(β) αναζήτηση επιστημονικής επιτροπής, (γ) συμμετοχή στην αναζήτηση, αξιολόγηση,
επιλογή ερευνητών για τη συγγραφή των θεματικών μελετών (δ) συντονισμός
συγγραφέων θεματικών μελετών και επιστημονική επιμέλεια παραδοτέων αυτών (ε)
συμμετοχή στην οργάνωση και προετοιμασία του επιστημονικού συνεδρίου
- να επιμεληθεί τον προς έκδοση συλλογικό τόμο θεματικών επιστημονικών κειμένων
καθώς και των δημοσιεύσεων του επιστημονικού συνεδρίου
- να αναλάβει τη συστηματική διερεύνηση και να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση
αξιοποίησης του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ και να υποβάλλει προτάσεις
διερεύνησης για την αξιοποίηση των ιστορικών αρχείων των ομοσπονδιών και των
σωματείων
Ο/η επιστημονικά συνεργάτης στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται να αναπτύξει
τα παρακάτω παραδοτέα:
Α/Α Εργασίες
1
Συγγραφή και ιστορική
επιμέλεια κειμένων με πλήρης
σύνθεση υλικών για την έκδοση
ιστορικού λευκώματος «100
χρόνια ΓΣΕΒΕΕ».
2
Συμμετοχή στην αναζήτηση,
αξιολόγηση, επιλογή, και
επιστημονική εποπτεία
εξωτερικών επιστημονικών
συνεργατών για την υλοποίηση
ερευνητικού έργου με
αντικείμενο «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21ο
αιώνα»
3
Συγγραφή και ιστορική
επιμέλεια κειμένων για την

Παραδοτέα
Πλήρη κείμενα και επιλογή
σύνθεσης φωτογραφιών
λευκώματος «100 χρόνια
ΓΣΕΒΕΕ» προς έκδοση

Χρόνος παράδοσης
Σεπτέμβριος 2018

Εισηγητικές εκθέσεις,
ημερολόγια συναντήσεων

Ιανουάριος 2019

Κείμενα ιστορίας της
ΓΣΕΒΕΕ για την έκθεση 100

Ιανουάριος 2019

Α/Α Εργασίες
έκθεση 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, για
σχετική ψηφιακή εφαρμογή και
για σχετικό βίντεο που θα
δημιουργηθεί στο πλαίσιο των
100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ
4

5

6

Σχεδιασμός και συντονισμός του
επιστημονικού συνεδρίου: (α)
ανάδειξη αντικειμένου και
θεματικών, (β) αναζήτηση
επιστημονικής επιτροπής, (γ)
συμμετοχή στην αναζήτηση,
αξιολόγηση, επιλογή ερευνητών
για τη συγγραφή των θεματικών
μελετών (δ) συντονισμός
συγγραφέων θεματικών μελετών
και επιστημονική επιμέλεια
παραδοτέων αυτών (ε)
συμμετοχή στην οργάνωση και
προετοιμασία του
επιστημονικού συνεδρίου
Επιμέλεια του προς έκδοση
συλλογικού τόμου θεματικών
εργασιών/ εμπειρογνωμοσύνων
και πρακτικών επιστημονικού
συνεδρίου
Συστηματική διερεύνηση και
ολοκληρωμένη πρόταση
αξιοποίησης του ιστορικού
αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ, και
προτάσεις διερεύνησης για την
αξιοποίηση ιστορικών αρχείων
ομοσπονδιών και σωματείων

Παραδοτέα
χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, για την
ψηφιακή εφαρμογή
«περιήγηση στην ιστορία
της ΓΣΕΒΕΕ» και κείμενα
σεναρίων για το βίντεο των
100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ
Κείμενα προτάσεων για τις
θεματικές, εισήγηση για τη
σύνθεση επιστημονικής
επιτροπής, σχέδιο
υλοποίησης συνεδρίου,
πρόγραμμα συνεδρίου

Χρόνος παράδοσης

Πλήρη επιστημονικά
επιμελημένα κείμενα
συλλογικού τόμου προς
έκδοση

Ιούνιος 2019

Κείμενο πρότασης για την
αξιοποίηση του ιστορικού
αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ

Ιούνιος 2019

Ιούνιος 2019

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πέραν των παραπάνω παραδοτέων καλείται να υποβάλει σε
εξαμηνιαία βάση αναφορές/ εκθέσεις προόδου, συνοδευόμενες από τυχόν συνοδευτικά
αποδεικτικά π.χ. λίστες επαφών, ημερολόγια συναντήσεων κ.α.
Προσόντα & αξιολόγηση υποψηφίων
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:




Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφές με την επιστήμη της ιστορίας Ελληνικού ΑΕΙ ή
αντίστοιχου τίτλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης θέμα
Συγγραφή τουλάχιστον ενός επιστημονικού βιβλίου σχετικό με την ιστορία μικρών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα

Συνεκτιμώνται:




Συγγραφή επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων σχετικών με την ιστορία μικρών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα
Συμμετοχή σε οργανωτικές/ επιστημονικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Επιστημονική επιμέλεια ή συνεπιμέλεια συλλογικών τόμων

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:
Α/Α
Α
1 

2

3







ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Συγγραφή επιστημονικών
άρθρων/δημοσιεύσεων σχετικών με
την ιστορία μικρών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα και το εργοδοτικό εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα

Πάνω από πέντε (5) δημοσιεύσεις
επιστημονικών άρθρων
Έως πέντε (5) δημοσιεύσεις
επιστημονικών άρθρων

5

Συμμετοχή σε οργανωτικές/
επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων

Συμμετοχή σε πάνω από τρεις (3)
οργανωτικές επιστημονικές επιτροπές
συνεδρίων
Συμμετοχή από μια έως τρεις (3)
οργανωτικές/ επιστημονικές
επιτροπές συνεδρίων
Πάνω από τρία (3)
Κάτω από τρία (3)

5

Επιστημονική επιμέλεια ή συνεπιμέλεια
συλλογικών τόμων

Υποσύνολο Α’
Β
1

ΒΑΘΜΟΙ

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Συνέντευξη

Υποσύνολο Β’
Σύνολο

3

3

5
3
15

Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 0-5
πραγματοποιηθεί και μέσω skype)
5
20

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά
αποτελέσματα κατάταξης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή
ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ενημέρωσή τους.
Μετά την αξιολόγηση των
τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα
οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.

Τήρηση γενικών αρχών
Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της
ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων
και της διαφάνειας.
Εμπιστευτικότητα
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται εμπιστευτικά,
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους
συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου.
Στοιχεία απασχόλησης
Ο/η επιστημονικά συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου,
διάρκειας είκοσι δύο (22) μηνών από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2019. Η παράταση
της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων
μερών.
Ο τόπος της εργασίας ορίζεται η έδρα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46 Αθήνα.
Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στα 11.821,23 € πλέον ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων
κρατήσεων και εισφορών. Η αμοιβή χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη:
Α/Α
1
2
3
4

Ημερομηνία
31 Ιανουάριου 2018
30 Σεπτέμβριου 2018
31 Ιανουαρίου 2019
30 Ιουνίου 2019

Ποσό
20 % επί της συνολικής αμοιβής
30 % επί της συνολικής αμοιβής
30 % επί της συνολικής αμοιβής
20 % επί της συνολικής αμοιβής

Με την υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων και των εξαμηνιαίων αναφορών/ εκθέσεων
προόδου.
Ο/η επιστημονικός συνεργάτης κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να διαθέτει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα πρέπει να το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα αναλυτικά βιογραφικά τους
σημειώματα και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1) Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας
2) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3) Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντίγραφο αναγνώρισης από
τον ΔΟΑΤΑΠ αν ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό
4) Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου
5) Αντίγραφα εξωφύλλων και μεσοφύλλων ταυτότητας βιβλίου/ων και περιεχομένων σχετικά
με την ιστορία μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα
6) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα των άρθρων και των δημοσιεύσεων σχετικών με την
ιστορία μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα
7) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα προγραμμάτων συνεδρίων με ονομαστική αναφορά στην
οργανωτική και επιστημονική επιτροπή ή σχετική βεβαίωση.
8) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα εξωφύλλων και μεσοφύλλων ταυτότητας των τόμων που
να προκύπτει η επιμέλεια ή συνεπιμέλεια τους
9) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα
τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα
διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα διατηρήσει καθόλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό
φάκελο, μέχρι 2 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, με αναφορά στην εν λόγω πρόσκληση.
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο
τηλέφωνο 210 8846852 (εσωτερικό 402) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

