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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

 

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» αφορά την πρόσφατη ιστορία της 

ΓΣΕΒΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναζήτησης επιστημονικού 

συνεργάτη  που πρόκειται να ασχοληθεί με τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Συνομοσπονδίας 

τα τελευταία 21 χρόνια (1997-2018) και την αντίστοιχη συγγραφή της μονογραφίας για τη «ΓΣΕΒΕΕ 

στον 21ο αιώνα».  

Αντικείμενο Απασχόλησης 

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για τη θέση του/της Επιστημονικού Συνεργάτη, ο/η οποίος/α 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 συγκεντρώσει υλικά τεκμηρίωσης από πολλαπλές πηγές, να 



 

αναζητήσει και να διατρέξει διαθέσιμα ψηφιακά, ηχητικά και οπτικοακουστικά υλικά, να μελετήσει και 

να συγγράψει μια μονογραφία με θέμα «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21ο αιώνα». Η ιστορική μονογραφία θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς άξονες/θέματα μέσα στα έτη (1997-2018)  

που πραγματεύεται η μελέτη : 

1) την εξέταση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των δημόσιων παρεμβάσεων της για μια 

σειρά από ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ως τριτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών και ως κοινωνικός εταίρος·  

2) την καταγραφή των κύριων πεδίων στα οποία παρεμβαίνει η ΓΣΕΒΕΕ  στο 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και η συνεχής παρακολούθηση και εξέλιξη των 

ζητημάτων αυτών·  

3) το θεσμικό ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ και τη συμμετοχή της σε διαδικασίες κοινωνικού 

διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων·  

4) τη καταγραφή των κινητοποιήσεων στις οποίες προέβη· 

5) την εξέλιξη της δομής της ΓΣΕΒΕΕ (μέλη, χρηματοδότηση, φορείς σχετιζόμενοι μ' 

αυτήν όπως το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)·  

6) την εσωτερική ζωή της ΓΣΕΒΕΕ (συνέδρια, διοικητικά συμβούλια, προεδρεία, 

αρχαιρεσίες, συσχετισμοί ανάμεσα στις παρατάξεις, διαφωνίες και συνθέσεις).  

Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει συνοπτική θεωρητική και ιστοριογραφική επισκόπηση για τις 

ομάδες συμφερόντων και τις επαγγελματικές οργανώσεις στη σύγχρονη Ελλάδα, και 

αντίστοιχη αναφορά στο ρόλο του εργοδοτικού συνδικαλισμού και της συλλογικής δράσης 

στις σύγχρονες συνθήκες. Η μελέτη θα βασιστεί σε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, στο 

αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και σε συνεντεύξεις. 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πρόκειται επίσης να διεξαγάγει συνεντεύξεις με 

συνδικαλιστές της ΓΣΕΒΕΕ, στελέχη των φορέων της και όποιον άλλον θεωρηθεί ότι μπορεί να 

φωτίσει πλευρές της ιστορίας του πρόσφατου επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού. Από 

αυτές τις συνεντεύξεις που θα διενεργηθούν θα βιντεοσκοπηθούν τουλάχιστον δέκα (10) σε 

συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικό 

υπεύθυνο, καθώς το οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί από τις συνεντεύξεις μπορεί να 

αξιοποιηθεί και για τη δημιουργία βίντεο, ως υλικό που θα παρουσιαστεί στην εκθέση για τον 

εορτασμό των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ και στην αντίστοιχη ψηφιακή περιήγηση που θα 

φτιαχτεί για την παρουσίαση της εκατονταετούς ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ.  

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται να αναπτύξει 

τα παρακάτω παραδοτέα: 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

1 Συγγραφή  μονογραφίας με 

θέμα «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21ο 
αιώνα» 

Πλήρη κείμενα προς έκδοση Νοέμβριος 2018 



 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

2 Διεξαγωγή τουλάχιστον δέκα 
(10) συνεντεύξεων 

Βιντεοσκοπημένες και 
ηχογραφημένες 
συνεντεύξεις και γραπτή 
περίληψή τους  

Ιούλιος 2018 

 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πέραν των παραπάνω παραδοτέων θα παρουσιάζει σε τριμηνιαία 

βάση την πορεία εξέλιξης των εργασιών του και θα υποβάλει τις σχετικές τριμηνιαίες αναφορές/ 

εκθέσεις προόδου, συνοδευόμενες από τυχόν συνοδευτικά αποδεικτικά π.χ. λίστες επαφών, 

ημερολόγια συναντήσεων κ.α. Παράλληλα, θα συμμετέχει επικουρικά ως μέλος της ομάδας έργου 

υλοποίησης του πακέτου εργασίες σε διαδικασίες που αυτό περιλαμβάνει όπως  τη διαμόρφωση 

του προγράμματος της έκθεσης για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ, τη συμβολή στην 

ανάπτυξη του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας, στην οργανωτική και επιστημονική 

επιτροπή του επιστημονικού συνεδρίου που θα υλοποιηθεί τον Μάιο – Ιούνιο 2019 για τον 

εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ.  

Προσόντα & αξιολόγηση υποψηφίων 

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχολή κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών 

(ενδεικτικά ιστορία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία) Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου 

από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ιστορία (απαραίτητος στην περίπτωση που το πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι στην Ιστορία) ή οποιοσδήποτε άλλος μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών από σχολές κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, αν το πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι στην Ιστορία 

 Αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε θέματα Ιστορίας με τουλάχιστον δύο (2) 

δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή και επιστημονικές ημερίδες/ 

συνέδρια 

Συνεκτιμώνται:  

 Διδακτορική διατριβή σε συναφές επιστημονικό πεδίο (ιστορία) με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

 Συγγραφή πάνω από δύο (2) επιστημονικών άρθρων/ δημοσιεύσεων σε συναφή 

επιστημονικά πεδία με το γενικό αντικείμενο της πρόσκλησης (ιστορία) σε επιστημονικά 

περιοδικά ή και επιστημονικές ημερίδες/ συνέδρια 

 Συγγραφή επιστημονικών άρθρων/δημοσιεύσεων σχετικών με το ειδικό αντικείμενο της 

πρόσκλησης ενδεικτικά (την  ιστορία μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό ή 

εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, τον κοινωνικό διάλογο και το ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων) 

 Γνώση και εμπειρία των  τεχνικών έρευνας με τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας 

 Συμμετοχή σε οργανωτικές ή/και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων  



 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1  Διδακτορική διατριβή σε συναφές 

επιστημονικό πεδίο (ιστορία) με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης 

  

 30 

2  Συγγραφή επιστημονικών άρθρων/ 

δημοσιεύσεων σε συναφή 

επιστημονικά πεδία με το γενικό 

αντικείμενο της πρόσκλησης (ιστορία) 

σε επιστημονικά περιοδικά ή και 

επιστημονικές ημερίδες/ συνέδρια 

Πάνω από πέντε (5) δημοσιεύσεις 

επιστημονικών άρθρων/ 

δημοσιεύσεων 

15 

 τρεις (3) – πέντε (5) δημοσιεύσεις 

επιστημονικών άρθρων/ 

δημοσιεύσεων  

10 

3  Συγγραφή επιστημονικών 

άρθρων/δημοσιεύσεων σχετικών με το 

ειδικό αντικείμενο της πρόσκλησης 

ενδεικτικά (την  ιστορία μικρών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 

εργοδοτικό ή εργατικό συνδικαλιστικό 

κίνημα , τον κοινωνικό διάλογο και το 

ρόλο των κοινωνικών εταίρων) 

 10 

4  Γνώση και εμπειρία των  τεχνικών 

έρευνας με τη μέθοδο της προφορικής 

ιστορίας 

 5 

5  Συμμετοχή σε οργανωτικές ή/και 
επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων 

Συμμετοχή σε πάνω από δύο (2) 

οργανωτικές ή/και επιστημονικές 

επιτροπές συνεδρίων 

10 

Συμμετοχή σε μια έως δύο (2) 

οργανωτικές ή/και επιστημονικές 

επιτροπές συνεδρίων 

5 

 Υποσύνολο Α’ 

 

70 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω skype) 

0-30 

Υποσύνολο Β’  30 

Σύνολο 100 

 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στη 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 (3) 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 δεκαέξι (16) μηνών από τον Μάρτιο 2018 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 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10.000 € συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων και εισφορών. Η αμοιβή θα καταβληθεί σε πέντε (5) μέρη, με την 

παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων και των τριμηνιαίων αναφορών/ εκθέσεων 

προόδου, ως εξής: 

Α/Α Ημερομηνία Ποσό 

1 31 Μαΐου 2018 20 % επί της συνολικής αμοιβής 

2 31 Αυγούστου 2018 30 % επί της συνολικής αμοιβής 

3 31 Νοεμβρίου 2018 30 % επί της συνολικής αμοιβής 

4 28 Φεβρουαρίου 2019 10 % επί της συνολικής αμοιβής 

5 30 Ιουνίου 2019 10 % επί της συνολικής αμοιβής 

 



 

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 μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

5) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα συγγραφικής εμπειρίας σε θέματα Ιστορίας με τουλάχιστον 

δύο (2) δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή και επιστημονικές ημερίδες/ 

συνέδρια για την απόδειξη της συνδρομής του ελάχιστου απαιτούμενου προσόντος της 

παρούσας πρόσκλησης και οποιαδήποτε άνω των δύο (2) δημοσιευμένα άρθρα/ 

δημοσιεύσεις για την αξιολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων  

6) Αντίγραφο  διδακτορικού τίτλου εάν υπάρχει 

7) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα των άρθρων και των δημοσιεύσεων σχετικών με την  

ιστορία μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εργοδοτικό ή εργατικό συνδικαλιστικό 

κίνημα  τον κοινωνικό διάλογο και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων 

8) Βεβαίωση ή άλλης μορφής τεκμηρίωση της γνώσης και εμπειρίας των  τεχνικών έρευνας με τη 

μέθοδο της προφορικής ιστορίας (ενδεικτικά βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 

αντίγραφο μελετητικού πονήματος με χρήση της παραπάνω μεθοδολογίας κοκ) 

9)  Αναλυτική λίστα και αντίγραφα προγραμμάτων συνεδρίων με ονομαστική αναφορά στην 

οργανωτική και επιστημονική επιτροπή ή σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή του 

υποψηφίου. 

10) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η 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 τις 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 (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 327) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

Γεώργιος Ασμάτογλου 

                  Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 


