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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα  

Τηλέφωνο : 210 8846852  

Fax : 210 8846853  

Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr    

E-mail: info@imegsevee.gr  

Αθήνα, 13/12/2018 

  Αρ. Πρωτ. 11229 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 
στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Μηχανισμός 

μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας 
μικρομεσαίων  επιχειρήσεων» της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του 

παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 
 
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο 
«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 
αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864, το οποίο αφορά την 
υλοποίηση δράσεων για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 
αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το υποέργο 1 «Μηχανισμός μελέτης και 

ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που αφορά 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη συστηματική συγκέντρωση, 
επεξεργασία και διάχυση τεκμηριωμένης και εξειδικευμένης γνώσης και 

πληροφόρησης, αναφορικά με θέματα που άπτονται του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των μικρών επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει. Ο 
μηχανισμός αυτός σκοπεύει:  

 Στη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του 
παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους 

 Στην παροχή οριζόντιας πληροφόρησης των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων 
 Στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας, της 

προσαρμοστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών 

επιχειρήσεων 
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 Στην παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς τους φορείς της 

κεντρικής κυβέρνησης και άλλους σχετικούς φορείς χάραξης πολιτικής 
 
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 18/7/2018 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακάτω 
θέση: 

 
Θέση - Αντικείμενο Απασχόλησης 
 

Μία (1) θέση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του έργου μετά από 
τρίμηνη δοκιμαστική σύμβαση.   

 
Το αντικείμενο της απασχόλησης του στελέχους κυρίως αφορά στη συμμετοχή 

στην παραγωγή των ετήσιων εκθέσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις οποίες θα γίνεται 
συστηματική αποτύπωση και εξέταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
στην εκπόνηση  των ερευνών κλίματος.  

 
Επιπλέον το στέλεχος δύναται να συμμετάσχει στην υλοποίηση των άλλων 
μελετητικών εργασιών του μηχανισμού, οι οποίες ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά είναι η συγκέντρωση και διαχείριση του επιστημονικών υλικών, ο 
σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών πεδίου, η παραγωγή ενημερωτικών 
σημειωμάτων και ερευνητικών κειμένων κ.α. 

 
Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι 
απαραίτητα προσόντα: 
 

 Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφή με το έργο αντικείμενα.  
 Συναφή ερευνητική εμπειρία, με τη συμμετοχή στην υλοποίηση 

τουλάχιστον (2) δύο έργων με καθήκοντα ερευνητή. 
 Συναφές συγγραφικό έργο, με τουλάχιστον  δύο (2) δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, 

βιβλία, ανακοινώσεις σε συνέδρια που εκδίδουν πρακτικά κτλ. 
 Πολύ καλή γνώση  της αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό  Γ1/C1, ή 

αποδεδειγμένη επαρκής γνώση (εργασίες, μεταφράσεις κοκ)  της 
αγγλικής γλώσσας). 

 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω απαραίτητα 
προσόντα,  θα βαθμολογηθούν με βάση: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 Ερευνητική εμπειρία 

(συμμετοχή στην 

υλοποίηση άνω των δύο  

(2) έργων, με καθήκοντα 

ερευνητή)  

 

Συμμετοχή στην υλοποίηση τριών 

έως επτά (3-7) έργων με καθήκοντα 

ερευνητή  

5 

Συμμετοχή στην υλοποίηση άνω των 

επτά (7) έργων με καθήκοντα 

ερευνητή  

10 

2  Συγγραφικό έργο  
 (άνω των δύο 

δημοσιεύσεων) 

Τρεις έως επτά (3-7) δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες 

ή άλλες δημοσιεύσεις 

αναγνωρισμένης αξίας, βιβλία 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 

ανακοινώσεις σε συνέδρια 

10 

Άνω των επτά (7) δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες 

ή άλλες δημοσιεύσεις 

αναγνωρισμένης αξίας, βιβλία 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 

ανακοινώσεις σε συνέδρια 

15 

3  Γνώση και εμπειρία στη 

χρήση ποσοτικών 

μεθόδων έρευνας 

(στατιστική) 

Παρακολούθηση σχετικών 

σεμιναρίων, τεκμηριωμένη εφαρμογή 

ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων σε 

επιστημονικό/ ερευνητικό έργο 

5 

Πιστοποιητικά σπουδών σε 

στατιστική, ποσοτικές μεθόδους 

έρευνας τεκμηριωμένη εφαρμογή 

ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων σε 

επιστημονικό/ ερευνητικό έργο 

10 

4  Διδακτορικός τίτλος 

σπουδών 

Σε μη συναφές πεδίο 5 

Σε συναφές πεδίο 15 

5  Αποδεδειγμένη εμπειρία 

στη μελέτη οικονομικών 

θεμάτων σχετικών με τις 

μικρές επιχειρήσεις 

Τουλάχιστον μία από τις δημοσιεύσεις 

ή τα ερευνητικά έργα (του σημείου 2)  

να αφορούν στη μελέτη του 

οικονομικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ 

10 

6  Εμπειρία συντονισμού 

και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

Συμμετοχή στην υλοποίηση 

τουλάχιστον δυο (2) 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 

10 
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 Υποσύνολο Α’ 70 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω skype) 

30 

Υποσύνολο Β’  30 

Σύνολο 100 

 

 
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. 

 
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 τόπος απασχόλησης είναι τα κεντρικά γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα 

(Αριστοτέλους 46). 
Η διάρκεια της σύμβασης (θα υπάρξει τρίμηνη δοκιμαστική σύμβαση) 
εκτείνεται από την υπογραφή της έως και τις 31.10.2020 που είναι και η 

ημερομηνία λήξης της Πράξης. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης 
σε περίπτωση παράτασης του έργου. Ο μικτός μηνιαίος μισθός του 
επιστημονικού στελέχους για την παροχή της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό 

των 1.350 € και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 
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Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2019, φάκελο προς το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, 10433 
Αθήνα), με αναφορά στην θέση εργασίας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 

1) Διαβιβαστικό υποψηφίου/ας 
 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 
3) Αντίγραφα τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο, 
μεταπτυχιακό, διδακτορικό) και αντίγραφο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, αν 

ο/οι τίτλος/οι σπουδών είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
 

4) Αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεων εργοδότη ή αποδείξεων παροχής 
υπηρεσιών ή άλλα έγγραφα για την απόδειξη ερευνητικής εμπειρίας 
  

5) Αναλυτική λίστα και αντίγραφα των δημοσιεύσεων  (επιστημονικά περιοδικά 
ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, βιβλία, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
που εκδίδουν πρακτικά) για την απόδειξη του συγγραφικού έργου 

 
6) Αντίγραφα βεβαιώσεων σεμιναρίων ή αποσπάσματα 
επιστημονικών/ερευνητικών έργων ή αντίγραφα πιστοποιητικών/τίτλων 

σπουδών για την απόδειξη της γνώσης και εμπειρίας στη χρήση ποσοτικών 
μεθόδων έρευνας (στατιστική).  
 

7) Αντίγραφα των δημοσιεύσεων  (επιστημονικά περιοδικά ή άλλες 
δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, βιβλία, ανακοινώσεις σε συνέδρια που 
εκδίδουν πρακτικά) για την απόδειξη της εμπειρίας στη μελέτη οικονομικών 

θεμάτων σχετικών με τις μικρές επιχειρήσεις 
 
8) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή αντίγραφα 

εργασιών/μεταφράσεων  
 
9) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να 

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 8846852, εσωτ. 

401.  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 

 
 

Γεώργιος Ασμάτογλου 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 


