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Αθήνα, 26/04/2018
Αρ. Πρωτ 10935
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο/η

Θέμα: Αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών/ιδών-ιστορικών, 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»
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1
«Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών
μελών της», προβλέπει την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5: «Συμπλήρωση, επέκταση
και διαχείριση του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ». Ως εκ τούτου, προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες υλοποίησης σειράς μελετητικών και λοιπών δράσεων για την ανάδειξη της
ιστορίας και της δράσης της ΓΣΕΒΕΕ και τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυσης της το
2019, με την από 17/1/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχωράει στην αναζήτηση
επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση έξι (6) ερευνητικών κειμένων.

Τα αντικείμενα των ερευνητικών κειμένων είναι τα ακόλουθα:
1. Το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων των συμβάσεων εργασίας και η
δημιουργία μιας κουλτούρας κοινωνικού εταίρου κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990
2. Οι επαγγελματοβιοτέχνες απέναντι στις οικονομικές κρίσεις: 1929-31, 1972-74
3. Ο αυτοπροσδιορισμός των επαγγελματοβιοτεχνών 1919-1999
4. Η διαμάχη για την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων 1974 - 1999

5. Οι συζητήσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά τη δεκαετία του 1960 και
οι επαγγελματοβιοτέχνες
6. Γυναίκες στο συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών 1919-1999
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους - για ένα μόνο αντικείμενο.
Αντικείμενο Απασχόλησης
Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται να αναπτύξει
το παρακάτω παραδοτέο:
Α/Α Εργασίες
1
Συγγραφή του ερευνητικού
κειμένου
2

Καταγραφή των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν για την
εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης

Παραδοτέα
Ερευνητικό κείμενο

Απολογιστική
Έκθεση

Χρόνος παράδοσης
2 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης
2 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

Απαραίτητα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:


Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιστορίας ή άλλων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή
αντίστοιχου τίτλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή/ και βιβλίο ιστορικού περιεχομένου




Πρόσθετα προσόντα




Περισσότερες από μία (1) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και βιβλία
Ανακοινώσεις/εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή/και ημερίδες
Συνάφεια επιστημονικού έργου με το αντικείμενο του ερευνητικού κειμένου

Οι υποψήφιοι/ες για το κάθε αντικείμενο θα καλούνται σε συνέντευξη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί
και μέσω skype.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης:
Α/Α
Α
1 

2



3




ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Δημοσιεύσεις
σε
επιστημονικά Πάνω από τρεις (3) δημοσιεύσεις
περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων
Από δύο (2) έως τρεις (3)
δημοσιεύσεις
Ανακοινώσεις
σε
επιστημονικά Πάνω από δύο (2) ανακοινώσεις
συνέδρια/ημερίδες
Έως δύο (2) ανακοινώσεις
Συνάφεια επιστημονικού έργου

Υψηλή συνάφεια

ΒΑΘΜΟΙ
40
20
20
10
20



Χαμηλή συνάφεια

10
80

Συνέντευξη υποψηφίων

0-20

Υποσύνολο Α’
Β
1

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Συνέντευξη

Υποσύνολο Β’
Σύνολο

20
100

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για τα προσωρινά
αποτελέσματα κατάταξης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει
στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των
προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους.
Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για τα οριστικά
αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή
τους.
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.
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στα 1.200€ - ανά ερευνητικό κείμενο - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών.
Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μαζί με την αίτησή τους τα παρακάτω απαραίτητα
δικαιολογητικά:
1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντίγραφο αναγνώρισης από τον
ΔΟΑΤΑΠ, αν ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό
4) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
6) Αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και βιβλία, τα οποία έχουν
περιγραφεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
7) Αντίγραφα προγραμμάτων επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων όπου ο/η ενδιαφερόμενος είναι
εισηγητής και αντίγραφα των σχετικών ανακοινώσεων/εισηγήσεων, τα οποία έχουν περιγραφεί στην
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα
στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή
Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο,
από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα έως την
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 16:00
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο
τηλέφωνο 210 8846852 (εσωτερικό 327) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

