
 

 
 

                                                   

 

 

Αθήνα, 02/04/2020 

 Αρ. Πρωτ. 12100 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ – ΕΚΤΑΚΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο  ERASMUS +  «Resilience and 

rescue skills for SMEs, strengthening Early Warning Europe/ResC-EWE» 
AGREEMENT NUMBER — 612862-EPP-1-2019-1-DK-EPPKA3-PI-FORWARD το 

οποίο αφορά στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων έναντι των επιχειρηματικών 

κινδύνων και δη στην  ανάπτυξη των καταλλήλων δεξιοτήτων των επιχειρηματιών 

σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και τις ενέργειες αντιμετώπισή 

τους. 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι συντονιστής εταίρος του υποέργου 3 «Needs definition, 

skills mapping and concept design» που αφορά στην διερεύνηση αναγκών για τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και την δημιουργία μεθοδολογίας έρευνας.  

 

Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά ενδεικτικά: 

 Στον προσδιορισμό όλων των ουσιωδών και αναγκαίων στοιχείων καθώς 

και των ατομικών δεξιοτήτων των επιχειρηματιών, τα οποία προσδίδουν τον 

χαρακτηρισμό της «ανθεκτικότητας» στις επιχειρήσεις τους, έναντι των 

κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την βιωσιμότητά τους.    

 Στην  διερεύνηση αναγκών (ελλείψεων) εκπαίδευσης σχετικά με τις 

απαιτούμενες δεξιότητες των επιχειρηματιών στο πεδίο της έγκαιρης 

πρόβλεψης κινδύνων για την επιχείρησή τους και της επιτυχούς αντίδρασής 

τους σε αυτούς, έτσι ώστε να τις καταστήσουν απρόσβλητες και ανθεκτικές.  

 Στην εξαγωγή συμπερασμάτων επί της ανωτέρω έρευνας, συνοδευόμενη 

από την χαρτογράφηση των αναγκαίων δεξιοτήτων καθώς και την εισήγηση 

για τον γενικό σχεδιασμό μιας εργαλειοθήκης εκπαίδευσης, που θα 

υλοποιηθεί λεπτομερώς από άλλους εταίρους του σχήματος. 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω υποέργου θα λάβει χώρα μια έρευνα 

πεδίου για να καταδείξει τις ανάγκες και τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, 

στο πεδίο της επιτυχούς και της έγκαιρης αντίληψης του επιχειρηματία αναφορικά 

με τον επερχόμενο κίνδυνο για την επιχείρησή του. 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 18/03/2020 απόφαση 

του Διοικητικού του Συμβουλίου, αναζητά επιστημονικό συνεργάτη-έκτακτο 

προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας πέντε (5) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με αντικείμενο την διεξαγωγή 

έρευνας για την διερεύνηση των απαιτουμένων δεξιοτήτων των επιχειρηματιών για 

την έγκαιρη ευαισθητοποίηση και την αντίδρασή τους έναντι επερχομένων 

κινδύνων, ώστε να αποφύγουν ή να  μετριάσουν τις συνέπειες και να καταστούν οι 

επιχειρήσεις αυτές ανθεκτικές  έναντι των κινδύνων αυτών. 

 

 

 

 



 

 
 

Ι. Αντικείμενο πρόσκλησης 

 

Ο/η επιλεγείς/γείσα, στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται να εργασθεί 

και να ολοκληρώσει στην Αγγλική Γλώσσα σειρά εργασιών οι οποίες 

ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

Εργασία Mεθοδολογικές Επιλογές 

Διερεύνηση και λεπτομερής καθορισμός 

του πεδίου μελέτης στο αντικείμενο της 

επιχειρηματικής ανθεκτικότητας 

 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας 

 Επιλεγμένες συνεντεύξεις βάθους (2-

3) 

 Επαφές και διαβούλευση με τους 

εταίρους του έργου για συμφωνία επί 

των διαστάσεων του αντικειμένου της 

ανθεκτικότητας στην επιχείρηση και 

επί των ερευνητικών ερωτημάτων  

Διερεύνηση ελλείψεων και αναγκών στο 

αντικείμενο της ανθεκτικότητας  (α) στις 

επιχειρήσεις (β) στα επαγγελματικά 

περιγράμματα, (γ) στα προγράμματα 

σπουδών επιλεγμένων εκπαιδευτικών 

υποσυστημάτων (ΕΕΚ και ΑΕ) 

 Βιβλιογραφική έρευνα  

 Συνεντεύξεις βάθους (3-4) 

 Ποσοτική έρευνα  

 Διαμόρφωση 

ερωτηματολογίου 

(συμμετοχή) 

 Συλλογή δεδομένων (400 

ερωτηματολόγια σύνολο, 

Ελλάδα 100) 

 Επεξεργασία - ανάλυση 

δεδομένων 

 Συγγραφή έκθεσης 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου 

εργαλειοθήκης εκπαίδευσης  

 Βιβλιογραφική έρευνα  

 Συνεντεύξεις βάθους (εάν απαιτηθεί) 

 

 

 

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

καλείται να αναπτύξει τα παρακάτω παραδοτέα στην αγγλική γλώσσα: 

 

Εργασία Παραδοτέα Χρόνος Παράδοσης 

Διερεύνηση και 

λεπτομερής 

καθορισμός του 

πεδίου μελέτης στο 

αντικείμενο της 

επιχειρηματικής 

ανθεκτικότητας 

Κείμενο με προσδιορισμό, 

παρουσίαση και ανάλυση του 

προς έρευνα αντικειμένου της 

ανθεκτικότητας στην επιχείρηση 

και παρουσίαση της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 

 

Δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Προτεινόμενη  λίστα ενδεικτικών 

δεξιοτήτων σχετικών με την 

ανθεκτικότητα   

Τελική λίστα των δεξιοτήτων 

προς διερεύνηση 

Ένας (1) μήνας από την 

υπογραφή της σύμβασης 

Διερεύνηση 

ελλείψεων και 

αναγκών στο 

αντικείμενο της 

ανθεκτικότητας  (α) 

στις επιχειρήσεις (β) 

Κείμενο καταγραφής των 

υπαρχόντων  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επί 

των ως άνω δεξιοτήτων 

Δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Δυόμιση (2,5) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 



 

 
 

στα επαγγελματικά 

περιγράμματα, (γ) 

στα προγράμματα 

σπουδών 

επιλεγμένων 

εκπαιδευτικών 

υποσυστημάτων 

(ΕΕΚ και ΑΕ) 

Βάση δεδομένων με τις 

απαντήσεις 

Τρεισήμισι (3,5) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης 

Κείμενο καταγραφής και 

χαρτογράφησης ελλείψεων και 

αναγκών στο αντικείμενο της 

ανθεκτικότητας στην επιχείρηση 

Τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη πλαισίου 

εργαλειοθήκης 

εκπαίδευσης  

Κείμενο πλαισίου εργαλειοθήκης 

εκπαίδευσης 

Πέντε (5) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 

 

 

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 στις οικονομικές επιστήμες ή στην 

διοίκηση επιχειρήσεων 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με τη συμμετοχή σε ένα (1) 

τουλάχιστον ερευνητικό πρόγραμμα/έργο στο πεδίο των κοινωνικών/ 

οικονομικών/ πολιτικών επιστημών. 

 Αποδεδειγμένη άριστη 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 ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στο πεδίο των οικονομικών 

επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων. 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με τη συμμετοχή σε δύο (2) 

τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα/έργα στο πεδίο των κοινωνικών/ 

οικονομικών/ πολιτικών επιστημών. 

 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 γνώση συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης ποσοτικών 

δεδομένων – στατιστικά πακέτα  

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

Α/Α Κριτήρια Βαθμοί 

Α 1η κατηγορία κριτήριων   

1 
Μεταπτυχιακές σπουδές 

(σε περίπτωση κατοχής 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  15 



 

 
 

μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού τίτλου 

βαθμολογείται μόνο ο 

ανώτερος τίτλος) 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών  25 

2 

 

Αποδεδειγμένη ερευνητική 

εμπειρία  

 

Σε δύο (2) ερευνητικά 

προγράμματα/έργα  
10 

Σε τρία (3) και άνω ερευνητικά 

προγράμματα/έργα 
20 

3 Δημοσιεύσεις 

Έως δύο (2) δημοσιεύσεις με 

συναφές αντικείμενο 
10 

Άνω των δύο δημοσιεύσεων με 

συναφές αντικείμενο 
15 

4 
Αποδεδειγμένη γνώση συλλογής, επεξεργασίας και 

ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων – στατιστικά πακέτα 
10 

Υποσύνολο Α’ 70 

Β 2η κατηγορία κριτήριων 

1 Συνέντευξη Συνέντευξη υποψηφίων  30 

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 - Αμοιβή 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί από την άνω διαδικασία πρόκειται να 

απασχοληθεί με σύμβαση έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Παράταση του χρόνου της σύμβασης επιτρέπεται, 

κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών. 

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων και εισφορών. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 

Παραδοτέα Ποσό 

Κείμενο με προσδιορισμό, παρουσίαση και 

ανάλυση του προς έρευνα αντικειμένου 

της ανθεκτικότητας στην επιχείρηση και 

παρουσίαση της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης 

 

 

Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 

συνόλου της αμοιβής 

Προτεινόμενη  λίστα ενδεικτικών 

δεξιοτήτων σχετικών με την ανθεκτικότητα   

Τελική λίστα των δεξιοτήτων προς 

διερεύνηση 

Κείμενο καταγραφής των υπαρχόντων  

προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

επί των ανω δεξιοτήτων 

 

 

 

Εξήντα τοις εκατό (60%) του 

συνόλου της αμοιβής 
Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Βάση δεδομένων με τις απαντήσεις 

Κείμενο καταγραφής και χαρτογράφησης 

ελλείψεων και αναγκών στο αντικείμενο 

της ανθεκτικότητας στην επιχείρηση 

Κείμενο πλαισίου εργαλειοθήκης 

εκπαίδευσης 

Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

συνόλου της αμοιβής 

 

Προϋπόθεση για την καταβολή των ως άνω δόσεων της αμοιβής αποτελεί η 

παράδοση και παραλαβή των ως άνω παραδοτέων από τον επιστημονικό 

συνεργάτη, καθώς και την κατάθεση όλων των αναφορών, εγγράφων και 

στοιχείων που απαιτούνται για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου καθώς και η έκδοση από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ των πρωτοκόλλων παραλαβής παραδοτέων. 

 

VII. 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: 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική  και στην Αγγλική 

Γλώσσα 



 

 
 

 Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου (εάν υφίστανται) 

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. 

 Αποδεδειγμένη γνώση συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης 

ποσοτικών δεδομένων – στατιστικά πακέτα 

Αποδεικτικά γνώσης στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών 

δεδομένων ή αποδεικτικά/πιστοποιητικά γνώσης στατιστικών πακέτων. 

 Αποδεικτικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας  

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) 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 ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο (με 
την ένδειξη «ResC-EWE»), από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@imegsevee.gr έως την Μ. Tετάρτη, 15 Απριλίου 2020 και ώρα 16:00. 

Σημειώνεται εμφατικά ότι οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν 

υποβληθεί - αποσταλεί είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά ως την ως άνω 

ημερομηνία και ώρα διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμοι. 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δίνονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 617 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

mailto:info@imegsevee.gr

