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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ.
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
 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 16.7.2019
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αναζητά επιστημονικό
συνεργάτη
για την συγγραφή ερευνητικού κειμένου με θέμα
«Παραγωγική αναδιάρθρωση του βιομηχανικού κεφαλαίου».
Ι. Αντικείμενο πρόσκλησης
Το βασικό αντικείμενο του ερευνητικού κειμένου εργασίας στοχεύει στη
θεωρητική διερεύνηση και επισκόπηση του ιστορικο-οικονομικού πλαισίου
των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων του βιομηχανικού κεφαλαίου κατά τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες, σε διεθνές επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό κείμενο εργασίας επιδιώκεται να
διερευνήσει πτυχές της ιστορικότητας των παραγωγικών μεταβολών που
συντελούνται από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, σε επίπεδο κινήσεων
του κεφαλαίου και κυρίαρχων παραγωγικών μετασχηματισμών (π.χ.
ευέλικτη παραγωγή και εξειδίκευση, τεχνολογική αλλαγή).
Επιπροσθέτως, στο κείμενο εργασίας απαιτείται να αναδειχθεί η διάσταση
της σχέσης ανάμεσα στις διαρθρωτικές μεταβολές της παραγωγικής δομής
των ανεπτυγμένων οικονομιών και του τεχνικού καταμερισμού εργασίας,
όπως αυτός συνδέεται με την αντίστοιχη προσαρμογή της αγοράς εργασίας
στις νέες παραγωγικές δομές καθώς και τις μεταβολές στο σχετικό θεσμικό
πλαίσιο και τις εργασιακές σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο εργασίας θα διερευνήσει προεκτάσεις και
πτυχές των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων που σχετίζονται τόσο με το
περιεχόμενο των νέων παραγωγικών και οργανωσιακών πρακτικών (π.χ.
τάσεις από-συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων), όσο και με
επάλληλες προεκτάσεις του (π.χ. φαινόμενα «από-εδαφοποίησης» και
γεωγραφικής μετακίνησης). Παράλληλα, το περιεχόμενο του κειμένου
εργασίας θα μελετήσει τη σχετική διάσταση της διεθνούς τάσης
«χρηματιστικοποίησης» (financialisation) και του ρόλου της επί των
παραγωγικών μεταβολών των τελευταίων δεκαετιών, ενώ θα συνδέσει τις
παραπάνω διεργασίες με τα κυρίαρχα μείγματα των εφαρμοζόμενων
μακρο-οικονομικών πολιτικών κατά τις σχετικές ιστορικές περιόδους.
Συγκεκριμένα, οι ενδεικτικές ενότητες εργασίας περιλαμβάνουν:
- Διερεύνηση και αποτύπωση της ιστορικότητας των παραγωγικών
μεταβολών που συντελούνται τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε όρους
βασικών παραγωγικών μετασχηματισμών, σε διεθνές επίπεδο.
- Μελέτη και αποτύπωση της σχέσης ανάμεσα σε διαρθρωτικές
μεταβολές της παραγωγικής δομής των ανεπτυγμένων οικονομιών
και τις βασικές τάσεις τεχνικού καταμερισμού εργασίας καθώς και
των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων.
- Μελέτη και ανάδειξη της δυναμικής σχέσης ανάμεσα σε
παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και νέες οργανωσιακές πρακτικές και
ευρύτερες βιομηχανικές τάσεις.
- Διερεύνηση των τάσεων «χρηματιστικοποίησης» και της σχέσης της
με τις δυναμικές παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, την τεχνολογική

-

ανάπτυξη καθώς και τη διαμόρφωση των κυρίαρχων υποδειγμάτων
οικονομικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών πολιτικών και
υποδομών χρηματοδότησης.
Σύνδεση της παραπάνω διερεύνησης με τις τρέχουσες τεχνολογικές
και παραγωγικές εξελίξεις.

Το περιεχόμενο του κειμένου εργασίας και η διερεύνηση του περιεχόμενου
των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, της ιστορικότητας τους και των
συναφών πτυχών και προεκτάσεων, θα συμβάλει και θα τροφοδοτήσει τις
ευρύτερες ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα σε επίπεδο διερεύνησης
των τρεχουσών παραγωγικών και τεχνολογικών μεταβολών σε διεθνές
επίπεδο και των επιπτώσεων τους.
Ο/η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών
καλείται να αναπτύξει το παρακάτω παραδοτέο:
Α/Α Εργασίες

1

Συγγραφή
ερευνητικού
κειμένου

2

Σύντομη
παρουσίαση με τα
βασικά σημεία του
ερευνητικού
κειμένου

Παραδοτέα
Ερευνητικό κείμενο
«παραγωγική αναδιάρθρωση
του βιομηχανικού
κεφαλαίου»
Αρχείο παρουσίασης

Χρόνος
παράδοσης

Τρεις μήνες

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




Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή
ή ισότιμος αναγνωρισμένος από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση
που αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα,
όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον
συναφούς έργου.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η
υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία
αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Βαθμολογούνται:






Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελετητική, ερευνητική δραστηριότητα,
όπως προκύπτει από την ολοκλήρωση δύο (2) τουλάχιστον συναφών
έργων.
Δημοσιεύσεις σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Σεμινάρια/ επιμορφωτικά προγράμματα σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο

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

1

2

3

4

1η κατηγορία κριτήριων

Μεταπτυχιακές σπουδές

Εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο

Δημοσιεύσεις σε θέση
συναφή με το θεματικό
πεδίο του ερευνητικού
κειμένου.
Επιμόρφωση στο
αντικείμενο

Υποσύνολο Α’
Β

1

Βαθμοί

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο.
Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε
συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Μελετητική/ ερευνητική εμπειρία
σε τουλάχιστον δύο (2) συναφή
έργα
Μελετητική/ ερευνητική εμπειρία
σε τουλάχιστον πέντε (5)
συναφή έργα
Έως δύο (2) δημοσιεύσεις με
συναφές αντικείμενο

10
20
10

15
20

Άνω των δύο δημοσιεύσεων

30

Παρακολούθηση σχετικών
σεμιναρίων/ προγραμμάτων
επιμόρφωσης

5
70

η

2 κατηγορία κριτήριων

Συνέντευξη

Συνέντευξη
υποψηφίων
(μπορεί
να
30
πραγματοποιηθεί
και
μέσω skype)

Υποσύνολο Β’

30

Σύνολο (Υποσύνολο Α’+Β’)

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. 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.
Το 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 τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς
οποιοδήποτε αύξηση της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη, κατόπιν
έγγραφης συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.
VII. Αμοιβή
Η
συνολική
αμοιβή
ανέρχεται
στο
ποσό
των
5.400,00
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και
εισφορών.
Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:
Α/Α
1
2

Παραδοτέα

Χρόνος
πληρωμής

Ερευνητικό κείμενο: «Παραγωγική
αναδιάρθρωση του βιομηχανικού
κεφαλαίου»
Σύντομη παρουσίαση με τα βασικά
σημεία του ερευνητικού κειμένου

Με τη λήξη
της σύμβασης

VIIΙ.
Υποβολή
δικαιολογητικών

αίτησης

εκδήλωσης

Πόσο

100% της
συνολικής
αμοιβής

ενδιαφέροντος

και

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:


Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα



Τίτλοι Σπουδών
Αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου (εάν
υφίσταται) σπουδών 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 εμπειρίας
Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) ή
επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων συνοδευόμενων
απαραιτήτως από συμβάσεις ή και σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών,
από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου. Σημειώνεται

ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να
αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή/και δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το
είδος της εμπειρίας.


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.



Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και
καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου
28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)»



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

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικά,
σε
κλειστό
φάκελο
(με
την
ένδειξη
«5003864/ΥΕ1/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ»), από τους υποψηφίους στη
διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα έως την Δευτέρα
30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δίνονται στα τηλέφωνα 210 8846852 (εσωτ. 401) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

