
 

 

       

Αθήνα, 23/12/2019 

 Αρ. Πρωτ. 11947 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού συνεργάτη/ιδας 

για την εκπόνηση μελέτης με θέμα τις δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις 

στην Ελλάδα 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» 

 

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 Επιχειρησιακή 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 υποέργου, αναζητά 

επιστημονικό συνεργάτη  για την συγγραφή μελέτης με τίτλο: «Δημογραφικές 

εξελίξεις και τάσεις στην Ελλάδα: δημιουργία σεναρίων προβολών» 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Το αντικείμενο εργασίας του επιστημονικού συνεργάτη/δας περιλαμβάνει τη μελέτη 

των δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα, την περιγραφή και ανάλυση της 

υπάρχουσας κατάστασης, τις επιπτώσεις σε άλλα υποσυστήματα π.χ. ασφαλιστικό 

σύστημα. Επιπρόσθετα θα σκιαγραφηθούν σενάρια προβολών για τη μελλοντική 

εξέλιξη των δημογραφικών φαινομένων. Ενδεικτικά θεματικά πεδία/ερωτήματα της 

μελέτης μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: 



 

 

 Βασικά στοιχεία της δημογραφικής σύστασης της χώρας μας – Τάσεις και 

προοπτικές. 

 Βασικές δημογραφικές τάσεις και στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ο συνδυασμός των υποθέσεων για τη μελλοντική εξέλιξη των δημογραφικών 

φαινομένων και η υιοθέτηση σεναρίων για την μελλοντική εξέλιξη του 

πληθυσμού. 

 Προτάσεις για αναστροφή των δημογραφικών εξελίξεων ή μείωσης της 

έντασης του ή/και των αρνητικών συνεπειών του. 

 Συνέπειες των δημογραφικών εξελίξεων για την ομαλή πολιτική λειτουργία 

της χώρας, την κοινωνική της συνοχή και την εσωτερική και εξωτερική της 

ασφάλεια. 

 Επίδραση του δημογραφικού σε άλλα υποσυστήματα π.χ. ασφαλιστικό 

σύστημα. 

 Πολιτικές για την αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος που έχουν 

συζητηθεί /αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια – Προκλήσεις και προτάσεις. 

 

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

αναπτύξει το παρακάτω παραδοτέο: 

 
Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

1 Συγγραφή μελέτης / 
εμπ/γνωμοσύνης 

«Δημογραφικές εξελίξεις και 
τάσεις στην Ελλάδα: 
δημιουργία σεναρίων 
προβολών» 

Δύο μήνες και 
δεκαπέντε 
ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Απαραίτητα προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα): 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις κοινωνικές ή/και πολιτικές επιστήμες, ο 

οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμος αναγνωρισμένος από τα αρμόδια 

όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού. 

 Δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις (π.χ.  άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, 

άρθρο ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / 

βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), κείμενα πολιτικής (policy papers), 

ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων) σε συναφές αντικείμενο με αυτό της 

πρόσκλησης. 

 Αποδεδειγμένη κατ’ ελάχιστον 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: 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές ή/και πολιτικές επιστήμες ο 

οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμος αναγνωρισμένος από τα αρμόδια 

όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού, σε 

συναφές αντικείμενο με αυτό της πρόσκλησης. 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με τη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 

ερευνητικό πρόγραμμα στο πεδίο των κοινωνικών/ οικονομικών/ πολιτικών  

επιστημών σε συναφές αντικείμενο με αυτό της πρόσκλησης. 



 

 

 Από τρεις (3) και πάνω επιστημονικές δημοσιεύσεις (π.χ.  άρθρο σε 

επιστημονικό περιοδικό, άρθρο ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / 

πρακτικά συνεδρίων, μελέτες / βιβλία,κείμενα εργασίας (working paper), 

κείμενα πολιτικής (policy papers), ή έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων) σε 

επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας σε 

συναφές αντικείμενο με αυτό της πρόσκλησης. 

 

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  

Π
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Ο
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 Διδακτορικός τίτλος 

σπουδών  

 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών 

στις κοινωνικές ή/και πολιτικές 

επιστήμες και σε συναφές 

αντικείμενο με αυτό της 

πρόσκλησης 

 

30 
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Αποδεδειγμένη 

ερευνητική εμπειρία  
Σε ένα (1) τουλάχιστον 
ερευνητικό πρόγραμμα 

Συμμετοχής σε ερευνητικό/ά 

πρόγραμμα/τα ως ερευνητής/τρια 

συναφή με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

10 

Αποδεδειγμένη 

ερευνητική εμπειρία  
από  δύο (2) και πάνω 

ερευνητικά προγράμματα 

20 

Δ
Η
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Ο

Σ
Ι
Ε
Υ

Σ
Ε

Ι
Σ

 

Δημοσιεύσεις 
Από τρείς (3) έως πέντε (5) 
δημοσιεύσεις σε συναφές με 
το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις 

υπολογίζονται: άρθρα  σε 

επιστημονικά περιοδικά, άρθρα ή 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / 

δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων, 

μελέτες / βιβλία, κείμενα εργασίας 

(working paper), κείμενα πολιτικής 

(policy papers), έκθεση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(εφόσον πιστοποιείται η συμμετοχή 

συγγραφής σε αυτήν από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο) συναφή με 

το αντικείμενο της πρόσκλησης 

10 

Δημοσιεύσεις 
Από έξι (6) και περισσότερες 
δημοσιεύσεις σε συναφές με 
το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

20 

 Υποσύνολο Α’ 70 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και μέσω 

skype) 

301 

Υποσύνολο Β’  30 

Σύνολο (Υποσύνολο Α’ + Β’) 100 

 

 

                                                 
1 Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμολογιών της τριμελούς 
επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαιρεμένο με τον αριθμό 3. 
Σημειώνεται ότι αν από την διαίρεση προκύψει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός θα στρογγυλοποιείται ως 
εξής: αν ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,01 έως 0,50 η στρογγυλοποίηση θα γίνεται προς τα κάτω, 
αν ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,51 έως 0,99 η στρογγυλοποίηση θα γίνεται προς τα πάνω). 



 

 

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 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. 

 

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 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. 

 

VI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους τρεις (3) 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). 

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ 

 

Η αμοιβή του/ης επιστημονικού/ικής συνεργάτη/ιδας που θα επιλεγεί για την κάθε 

μελέτη, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), 

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 ως εξής: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΠΟΣΟ 

1 

«Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις στην 

Ελλάδα: δημιουργία σεναρίων 

προβολών» 

Με την λήξη 

της σύμβασης  

100% της 

συνολικής 

αμοιβής  

 

Για την καταβολή της αμοιβής του / της επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας 

προϋπόθεση είναι είτε η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον συνεργάτη 

είτε η έκδοση τίτλου κτήσης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

Για την καταβολή της αμοιβής προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση από την ορισθείσα με 

απόφαση ΔΣ Επιτροπή Παραλαβής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που 

επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων.  

 

VIIΙ. 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 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 για δημοσιεύσεις  

Στην περίπτωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων (π.χ.  άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά, άρθρα ή κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / πρακτικά συνεδρίων, μελέτες 

/ βιβλία, κείμενα εργασίας (working paper), κείμενα πολιτική (policy papers), ή 

εκθέσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων) συναφών 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 (σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή π.χ. CD, USB). 

 

 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 

Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (ερευνητικών, 

ακαδημαϊκών και εν γένει επιστημονικών φορέων) συνοδευόμενων απαραιτήτως από 

συμβάσεις όπου θα περιγράφεται το είδος της ζητούμενης ερευνητικής εμπειρίας. 

 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 «5001290/ΥΕ2/ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»), από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 

10433 Αθήνα έως την 22 Ιανουαρίου  2020 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. 321 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 

Πρόεδρος ΔΣ IME ΓΣΕΒΕΕ 

 


