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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Η ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών
μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο σε
όλα σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η υποστήριξη και
αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασής της απαιτεί δράσεις οργανωτικής και
επιχειρησιακής ενδυνάμωσης τόσο της ίδιας όσο και των Ομοσπονδιών μελών της.
Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
υλοποιεί το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρη
σιακή ενδυνάμωση της
ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στο πλαίσιο
αυτό, η υλοποίηση του Υποέργου 2: «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων
ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης
και εκπαίδευσης» αφορά την εξειδικευμένη πληροφόρηση και τεκμηρίωση σε
θέματα παρακολούθησης θεσμικού, κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος
λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων με έμφαση την παρακολούθηση, μελέτη και
ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως:


η επαγγελματική εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, οι πολιτικές δεξιοτήτων
και τα προσόντα,



η κοινωνική πολιτική και οι πολιτικές απασχόλησης



ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Το υποέργο επιπλέον, μέσω μελετών και ερευνών, παρακολούθησης δεικτών,
ανάλυσης πολιτικών και διατύπωσης θέσεων/προτάσεων, απευθύνεται σε όσους
(επιχειρηματίες, πολίτες, αρμόδιους φορείς, τοπικές και κλαδικές ομοσπονδίες της
ΓΣΕΒΕΕ, πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, κ.ο.κ.) επιθυμούν να
ενημερωθούν για τα ειδικά θέματα, στα οποία έγινε αναφορά, και διαμορφώνουν
ένα σημαντικό μέρος του περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
επιστημονικό συνεργάτη για την συγγραφή:

υποέργου,

αναζητά

1. Μιας μελέτης με τίτλο «Το νέο ασφαλιστικό των επαγγελματιών:
Προβλήματα και προοπτικές» και
2. Ενός θεματικού
επιχειρηματία».

οδηγού

με

τίτλο

«Οδηγός

ασφάλισης

για

τον

Ι. Αντικείμενο απασχόλησης
Το αντικείμενο εργασίας του επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνει τη μελέτη
σειράς ζητημάτων που σχετίζονται με το νέο ασφαλιστικό σύστημα των
επαγγελματιών με έμφαση στην ανάδειξη των προβλημάτων και των
προοπτικών. Ειδικότερα, σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή και ανάλυση του
νέου ασφαλιστικού ώστε να σκιαγραφηθούν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση
του συστήματος. Επιπρόσθετα, ο θεματικός οδηγός λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης θα επιχειρήσει να τα αποτυπώσει με τρόπο
εύληπτο και κατανοητό τις απαραίτητες πληροφορίες για το νέο ασφαλιστικό
σύστημα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Ενδεικτικά θεματικά πεδία/ερωτήματα της μελέτης και κατά συνέπεια και του
θεματικού οδηγού μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:


Προβλήματα που έχουν προκύψει για τις Ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους
επαγγελματίες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές (μπλοκάκια)



Εισφορές προσώπων μελών ΔΣ εταιριών, Διαχειριστών ΙΚΕ κλπ



Συμψηφισμός εισφορών



Παράλληλη ασφάλιση



Διαδοχική ασφάλιση



Διευθέτηση οφειλών



Τρόπος υπολογισμού σύνταξης



Επαγγελματικοί κλάδοι με επικουρικά ταμεία

Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών
καλείται να αναπτύξει τα παρακάτω παραδοτέα:
Α/Α

Εργασίες

Παραδοτέα

1

Συγγραφή μελέτης

«Το νέο ασφαλιστικό των
επαγγελματιών: Προβλήματα
και προοπτικές»

2

Συγγραφή
θεματικού οδηγού

« Οδηγός ασφάλισης για τον
επιχειρηματία»

Χρόνος
παράδοσης
Δύο μήνες και
δεκαπέντε
ημερολογιακές
ημέρες από την
υπογραφή της
σύμβασης
4 μήνες και
δεκαπέντε
ημερολογιακές
ημέρες από την
υπογραφή της
σύμβασης

ΙΙ. Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων
Απαραίτητα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):


Τίτλο σπουδών Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών
Επιστημών πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου,
αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού



Δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή άλλες
δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας σε συναφές αντικείμενο.

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
συμμετοχής στην πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα
διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν
βαθμολογείται.
Βαθμολογούνται:


Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο οι οποίες αποκτήθηκαν
στην ημεδαπή ή ισότιμοι αναγνωρισμένοι από τα αρμόδια όργανα σε
περίπτωση που αποκτήθηκαν από ίδρυμα του εξωτερικού.



Περισσότερες από δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας σε συναφές
αντικείμενο.



Δημοσιεύσεις
σε
επιστημονικά
περιοδικά
ή
άλλες
δημοσιεύσεις
αναγνωρισμένης αξίας με περιεχόμενο συναφές με το αντικείμενο της
πρόσκλησης.

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής,
θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:
Α/Α
Α
1

3



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Μεταπτυχιακές σπουδές
Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε
σε συναφές αντικείμενο
συναφές αντικείμενο

Δημοσιεύσεις
Περισσότερες από δύο (2)
επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε συναφές
αντικείμενο

40

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε
συναφές αντικείμενο

30

Τρείς έως πέντε (3-5) δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά, ή άλλες
δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας
σε συναφές αντικείμενο
Έξι (6) και άνω δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά, ή άλλες
δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξία σε
συναφές αντικείμενο

20

Υποσύνολο Α’
Β
1

ΒΑΘΜΟΙ

30

70

Η

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Συνέντευξη
Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να
πραγματοποιηθεί και μέσω skype)
Υποσύνολο Β’
Σύνολο (Υποσύνολο Α’ + Β’)

30
30
100

ΙΙΙ. Ενημέρωση υποψηφίων - Ενστάσεις
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.
ΙV. 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.
V. 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, τηρουμένων απαρεγκλίτως
των όρων και προϋποθέσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).
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. Στοιχεία απασχόλησης - διάρκεια έργου
Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης
έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 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.
VII. Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών.
Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Μελέτη

«Το νέο ασφαλιστικό των
επαγγελματιών»

Θεματικός
Οδηγός

«Οδηγός ασφάλισης για τον
επιχειρηματία»
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με την λήξη της
σύμβασης, ήτοι πέντε
μήνες μετά την υπογραφή
της
Με την λήξη της
σύμβασης, ήτοι πέντε
μήνες μετά την υπογραφή
της

ΠΟΣΟ
2.500,00 €
συμπερ.
Φ.Π.Α.
1.500,00 €
συμπερ.
Φ.Π.Α.
4.000,00 €

VIII. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών
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



Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα



Τίτλοι Σπουδών
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της
ημεδαπής. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν 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 για δημοσιεύσεις
Στην περίπτωση της δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό ή άλλες δημοσιεύσεις
αναγνωρισμένης αξίας συναφούς με το αντικείμενο της πρόσκλησης,
προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια η δημοσίευση όπου αναφέρονται τα
στοιχεία του υποψηφίου όπως και το περιεχόμενο της δημοσίευσης.



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή

να

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε
κλειστό φάκελο (με την ένδειξη «5001290/ΥΕ2/ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»),
από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα
έως την 06 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:00
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δίνονται στα τηλέφωνα 210 8846852 (εσωτ.321) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γεώργιος Ασμάτογλου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

