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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «COSME/COS–
EarlyWarningEU–2016-4-01»
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί, μαζί με το ΕΕΑ, το έργο με τίτλο
«COSME/COS–EarlyWarningEU–2016-4-01 – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη
προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία»
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας COSME με Number Grant Agreement 738452», το οποίο
αφορά στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις επιστημονικών στελεχών με σύμβαση μίσθωσης
έργου, οι οποίοι/ες καλούνται να υλοποιήσουν μια σειρά εργασιών και να παράγουν
συγκεκριμένα παραδοτέα.
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου των επιστημονικών συνεργατών θα αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας
σε μέλη της ΓΣΕΒΕΕ (Ομοσπονδίες και Σωματεία) σχετικά με τις ανάγκες των μικρών
επιχειρήσεων

σε

θέματα

εξωδικαστικής

διευθέτησης

διαφορών

και

διαχείρισης

συγκρούσεων. Η έρευνα θα γίνει σε σαφώς ορισμένο δείγμα και μετά το πέρας αυτής θα
υπάρξει καταγραφή συμπερασμάτων προς αξιοποίηση αυτών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Με βάση
τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τα επιστημονικά στελέχη θα είναι
εισηγητές σε δύο θεματικά εργαστήρια, όπου οι εθελοντές μέντορες του Προγράμματος
Early Warning θα επιμορφωθούν πάνω στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα
επίλυσης διαφορών και διαχείρισης κρίσεων.
Τα παραδοτέα του έργου αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα ως εξής:
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A/A Παραδοτέου

Είδος παραδοτέου
Τελική μορφή ερωτηματολογίου και συνοπτική
μεθοδολογία έρευνας

2 παραδοτέο

100 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια από νομικά
πρόσωπα – μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και επιχειρήσεις και
εκπόνηση μελέτης συμπερασμάτων

Χρόνος παράδοσης
1,5 μήνα από την
υπογραφή
της
σύμβασης
4,5 μήνες από την
υπογραφή
της
σύμβασης

3 παραδοτέο

Εισήγηση σε δύο θεματικά εργαστήρια στους
εθελοντές
μέντορες
του
Προγράμματος
«COSME/COS–EarlyWarningEU–2016-4-01»

6 μήνες
υπογραφή
σύμβασης

1ο παραδοτέο

ο

ο

από

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α) Απαιτούμενα Προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα
προσόντα:


Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του
εξωτερικού



Αποδεδειγμένη τριετή κατοχή πιστοποίησης διαμεσολαβητή από την αρμόδια αρχή



Τουλάχιστον δύο (2) εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια / θεματικά εργαστήρια
σχετικά με την διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων και διευθέτηση κρίσεων



Τουλάχιστον μία (1) ολοκληρωμένη υπόθεση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών



Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) συναφή ερευνητικά έργα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα

προαναφερόμενα

αποτελούν

τα

ελάχιστα

απαιτούμενα

προσόντα

συμμετοχής στην πρόσκληση και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν τα διαθέτουν,
αποκλείονται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.
Β) Πρόσθετα Προσόντα (βαθμολογούνται):


Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών



Γνώση αγγλικής γλώσσας



Πλέον των τριών ετών κατοχή πιστοποίησης διαμεσολαβητή από την αρμόδια αρχή



Περισσότερες των δύο εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια / θεματικά
εργαστήρια σχετικά με την διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων και
διευθέτηση κρίσεων



Περισσότερες

της

μίας

ολοκληρωμένες

υποθέσεις

εξωδικαστικής

επίλυσης

διαφορών


Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε περισσότερα από δύο συναφή ερευνητικά έργα
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την
της

Γ) Αξιολόγηση:
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής θα γίνει
σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΒΑΘΜΟΙ

10

2



Αγγλική γλώσσα

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο
C1)
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

3



Κατοχή άνω των 3 ετών της
σχετικής πιστοποίησης
διαμεσολαβητή (5 βαθμοί για κάθε
έτος, με ανώτατο τα 2 έτη)
4  Περισσότερες από δύο εισηγήσεις
σε επιμορφωτικά σεμινάρια /
θεματικά εργαστήρια σχετικά με
την διαμεσολάβηση, την επίλυση
συγκρούσεων και διευθέτηση
κρίσεων (2 βαθμοί για κάθε
εισήγηση, με ανώτατο τις 5
εισηγήσεις)
5
Περισσότερες
της
μίας
ολοκληρωμένες
υποθέσεις
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
(2 βαθμοί για κάθε υπόθεση με
ανώτατο τις 5 υποθέσεις)
6
Συμμετοχή σε περισσότερα από
δύο συναφή ερευνητικά έργα (2
βαθμοί για κάθε έργο, με ανώτατο
τα 5 έργα)
Υποσύνολο Α’

5
3
2



Β

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

Συνέντευξη

Μέχρι 10

Μέχρι 10

Μέχρι 10

Μέχρι 10

55

Συνέντευξη
υποψηφίων
(μπορεί να πραγματοποιηθεί
και μέσω skype)

Μέχρι 20

Υποσύνολο Β’

20

Σύνολο

75
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ΙΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 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 από την Επιτροπή Ενστάσεων, οι υποψήφιοι
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει
στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.
ΙV. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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.
V. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται εμπιστευτικά,
και η επεξεργασία τους γίνεται 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.
VI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου κάθε επιστημονικού στελέχους ανέρχεται σε 570
ανθρωποώρες και ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας έξι (6) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και
κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.
VII. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή κάθε ανθρωποώρας είναι 21,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) και η συνολική αμοιβή για
κάθε στέλεχος ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα
(11.970,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και
εισφορών. Οι επιστημονικοί συνεργάτες κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να
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διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα πρέπει να το διατηρήσουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.

Παραδοτέα

2ο παραδοτέο

Αμοιβή
10%
του
τιμήματος
80%
του
τιμήματος

3ο παραδοτέο

10%
του
τιμήματος

1ο παραδοτέο

συμβατικού
συμβατικού

συμβατικού

VΙΙΙ.YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα αναλυτικά
βιογραφικά τους σημειώματα και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας



Βιογραφικό σημείωμα



Πιστοποίηση διαμεσολαβητή από την αρμόδια αρχή



Τίτλοι Σπουδών
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος
κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.



Αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά έργα



Αποδεικτικά απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας
Ως αποδεικτικά απαιτούμενης ή πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται
αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη, ή αντίγραφα συμβάσεων ή σχετικά δελτία
παροχής υπηρεσιών, ή κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο, από τα οποία να
προκύπτουν με σαφήνεια το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης
επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.



Αποδεικτικά συμμετοχής των υποψηφίων ως εισηγητές σε επιμορφωτικά
σεμινάρια / θεματικά εργαστήρια σχετικά με την διαμεσολάβηση, την επίλυση
συγκρούσεων και διευθέτηση κρίσεων



Βεβαίωση επιτηδεύματος (Αντίγραφο έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος, τυχόν
μεταβολές και ΚΑΔ).
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Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η

να

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών θα αποστέλλεται/κατατίθεται στη διεύθυνση ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, στο γραφείο πρωτοκόλλου, με αναφορά στον
φάκελο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιστημονικά στελέχη για το έργο
COSME/COS–EarlyWarningEU–2016-4-01» μέχρι την Παρασκευή, 07.09.2018.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο
τηλέφωνο 2108846852 εσωτ. 617.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
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