
 

 

            

Αθήνα, 26/6/2019 

 Αρ. Πρωτ. 11650 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού  συνεργάτη/ιδας 

επιμελητή έκθεσης, 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». 

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης έκθεσης τεκμηρίων και ανάπτυξης 

ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο των 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 25/06/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχωράει στην 

αναζήτηση έκτακτου προσωπικού -  επιστημονικού συνεργάτη/ιδας επιμελητη της 

έκθεσης και της ψηφιακής πλατφόρμας.  

 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Η εργασία του επιστημονικού συνεργάτη αφορά στην επιμέλεια έκθεσης τεκμηρίων, 

στην συγκέντρωση ιστορικού υλικού και τεκμηρίων για την έκθεση και την ψηφιακή 

πλατφόρμα για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, στην παραγωγή και επιμέλεια κειμένων για 

την έκθεση και την ψηφιακή πλατφόρμα για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, και στην 

συνεργασία με τον Ανάδοχο για την παραγωγή της έκθεσης και της ψηφιακής 

πλατφόρμας για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ. 

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται 

να αναπτύξει τα παρακάτω παραδοτέα: 

 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος 

παράδοσης 

1 Επιστημονική επιμέλεια έκθεσης Επιμελητικό 

κείμενο για την 

έκθεση και την 

2 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 



 

 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος 

παράδοσης 

ψηφιακή 

πλατφόρμα  

2 Συγκέντρωση ιστορικού υλικού 

και τεκμηρίων για την έκθεση 

και την ψηφιακή πλατφόρμα 

Κείμενα επιμελητή 

έκθεσης και 

ψηφιακής 

πλατφόρμας 

(λεζάντες, 

αφήγηση κ.α.)  

3 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

 

 

3 Συνεργασία με τον Ανάδοχο για 

την παραγωγή της έκθεσης 

Παρουσιολόγια 

συναντήσεων - 

Αναφορές  

5 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

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

προσόντα:  

 

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακής κατεύθυνσης της 

ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού, με αντικείμενο την Ιστορία ή άλλες ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες  

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

• Επιμέλεια δύο (2) εκθέσεων ιστορικού περιεχομένου 

 

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. 

 

Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 

 

• Περισσότερες από δύο (2) επιμέλειες εκθέσεων ιστορικού περιεχομένου  

• Συγγραφή καταλόγων εκθέσεων ιστορικού περιεχομένου  

• Δημοσιεύσεις, μονογραφίες, εμπειρογνωμοσύνες συναφούς της πρόσκλησης 

αντικειμένου  

 

 



 

 

Γ) Αξιολόγηση: 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 • Επιμέλεια εκθέσεων  Πάνω από τέσσερις (4) επιμέλειες 

εκθέσεων ιστορικού περιεχομένου   

 

40 

Από τρεις (3) έως τέσσερις (4) 

επιμέλειες εκθέσεων ιστορικού 

περιεχομένου   

 

20 

2 • Συγγραφή καταλόγων εκθέσεων  

ιστορικού περιεχομένου 

•  

Πάνω από δύο (2) καταλόγους  20 

 

Έως δύο (2) καταλόγους 

 

10 

3 • Δημοσιεύσεις, μονογραφίες, 

εμπειρογνωμοσύνες συναφούς 

αντικειμένου  

Πάνω από πέντε (5) δημοσιεύσεις, 

μονογραφίες, εμπειρογνωμοσύνες 

συναφούς αντικειμένου  

 

20 

Έως πέντε (5) δημοσιεύσεις, 

μονογραφίες, εμπειρογνωμοσύνες 

συναφούς αντικειμένου 

 

10 

• Υποσύνολο Α’ 

 

 

80 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων  0-20 

Υποσύνολο Β’  20 

Σύνολο 100 

 

 

ΙV. 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 ένσταση επί των προσωρινών 

αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από την ενημέρωσή τους.  

 



 

 

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, και σε 

συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, 

για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης. 

 

V. 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. 

 

VI. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των υποψηφίων και του φακέλου δικαιολογητικών 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και επεξεργάζονται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση 

οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν 

λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και εφαρμόζει 

πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.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. 

 

VII. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν 

συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του 

χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής 

του αναδόχου (Ν. 2527/1997, Άρθρο 6). 

 

 



 

 

 

VIII. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του επιστημονικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, ορίζεται στο ποσό των 

εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (9.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και όλων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και τυχόν καταβαλλόμενης εργοδοτικής 

εισφοράς (Ν. 4387/16, άρθρο 39 παρ. 9 όπως ισχύει).  

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής: 

Α/Α Παραδοτέα Χρόνος Πληρωμής  Αμοιβή 

1 Επιμελητικό κείμενο για 

την έκθεση και την 

ψηφιακή πλατφόρμα  

Δύο μήνες και δεκαπέντε 

ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της 

σύμβασης 

30% επί του 

συνόλου της 

αμοιβής  

2 Κείμενα επιμελητή έκθεσης 

και ψηφιακής πλατφόρμας 

(λεζάντες, αφήγηση κ.α.)  

Τρείς μήνες και 

δεκαπέντε 

ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

50% επί του 

συνόλου της 

αμοιβής  

3 Παρουσιολόγια 

συναντήσεων   - Αναφορές 

Με την λήξη της 

σύμβασης 

20% επί του 

συνόλου της 

αμοιβής 

 

 

ΙX. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

• Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης της ημεδαπής. 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 επιμέλειας εκθέσεων 

Αντίγραφα προγραμμάτων ή άλλων υλικών των εκθέσεων ιστορικού 

περιεχομένου ή άλλων αποδεικτικών που να αποδεικνύουν  την εμπειρία για 

το σύνολο των εκθέσεων ιστορικού χαρακτήρα που έχει επιμεληθεί ο 

ενδιαφερόμενος. Τα συγκεκριμένα αποδεικτικά μπορούν να υποβληθούν και 

σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή USB. 

• Αποδεικτικά καταλόγων εκθέσεων 

Αντίγραφα καταλόγων ή άλλων αποδεικτικών που να αποδεικνύουν τη 

συμμετοχή και συγγραφή των καταλόγων των εκθέσεων. Τα συγκεκριμένα 

αποδεικτικά μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή 

USB. 

• Αντίγραφα Δημοσιεύσεων 

Αντίγραφα καταλόγων ή άλλων αποδεικτικών που να αποδεικνύουν τη 

συμμετοχή και συγγραφή των καταλόγων των εκθέσεων. Τα συγκεκριμένα 

αποδεικτικά μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή 

USB. 

• 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 (6ος 

όροφος), με αναφορά στον φάκελο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

αναζήτηση έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού  συνεργάτη/ιδας επιμελητή 

έκθεσης» μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00.  

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και 

πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία, διαφορετικά θα θεωρείται 

εκπρόθεσμος.  

  

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 327 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 


