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 Αρ. Πρωτ. 12499 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού/ής 

συνεργάτη/ιδας στο πεδίο της απασχόλησης στον χώρο της κοινωνικής 

οικονομίας, 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 και σύμφωνα με την 

από την 1ο.1.ι./16.12.2020 απόφαση του Δ.Σ, αναζητά επιστημονικό/ή 

συνεργάτη/ιδα  για την συγγραφή μίας μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Η 

απασχόληση στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας: τάσεις, προοπτικές και 

προτάσεις». 

 

 

 



 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Το αντικείμενο εργασίας του/της επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας περιλαμβάνει την 

εκπόνηση μιας μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης με θέμα: «Η απασχόληση στον χώρο 

της κοινωνικής οικονομίας: τάσεις, προοπτικές και προτάσεις». Ειδικότερα, ο 

χώρος της Κοινωνικής Οικονομίας συνδέεται ποικιλοτρόπως, μέσω των τομέων και 

των μεθόδων δραστηριοποίησης, καθώς και των μορφών οργάνωσης που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιό της, με ορισμένους από τους πλέον κρίσιμους Στόχους 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων και τον στόχο για την 

αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8).  

 

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι 

φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας είναι αρκετά ανθεκτικοί σε περιόδους κρίσης, με 

τη σύνδεση επενδύσεων, απασχόλησης και συνοχής να αποτελεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα του εναλλακτικού οικονομικού τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Έτσι, 

η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση ειδικά ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων ή κοινωνικών ομάδων σε αποκλεισμό. Σκοπός, επομένως, της 

εν λόγω μελέτης αποτελεί η βαθύτερη μελέτη της σύνδεσης του χώρου της 

Κοινωνικής Οικονομίας με το ζήτημα της απασχόλησης, μέσω της διερεύνησης των 

προαναφερόμενων τάσεων, προκλήσεων αλλά και προοπτικών του συγκεκριμένου 

τομέα, καθώς και η αναφορά σχετικών καλών πρακτικών και η διατύπωση 

συγκεκριμένων προτάσεων.  

Συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί: 

 Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο εννοιολογικός προσδιορισμός του χώρου της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), με την αποσαφήνιση 

βασικών όρων που αφορούν στις μορφές και τα χαρακτηριστικά των φορέων 

που συνθέτουν το οικοσύστημα της ΚΑΛΟ. 

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αποτύπωση/χαρτογράφηση της κατάστασης που 

επικρατεί στην περίπτωση της Ελλάδας σχετικά με τον χώρο της ΚΑΛΟ, 

ξεκινώντας από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της και 

συνεχίζοντας με τη διερεύνηση των ευνοϊκών παραγόντων αλλά και των 

δυσχερειών που δύνανται να επηρεάσουν το βαθμό συμβολής της ΚΑΛΟ στον 

τομέα της απασχόλησης και συνακόλουθα στην αντιμετώπιση οξυνόμενων 

οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, όπως η ανεργία, η φτώχεια και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός. 

 Ακολούθως, η συγκριτική σε σχέση με την περίπτωση της Ελλάδας 

παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

αναφορικά με τη συμβολή του χώρου της ΚΑΛΟ στον τομέα της 

απασχόλησης, με την αναφορά μελετών περίπτωσης/καλών πρακτικών.  

 Τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η παράθεση προτάσεων πολιτικής για 

την ενίσχυση του χώρου της ΚΑΛΟ και τη βελτίωση της συμβολής της στον 

τομέα της απασχόλησης. 

Η εκπόνηση της μελέτης θα βασιστεί μεθοδολογικά σε δύο άξονες: Αφενός, στη 

διενέργεια δευτερογενούς έρευνας (desk research). Αφετέρου, στη διενέργεια μιας 

μικρού εύρους ποιοτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν: α) 2 

συναντήσεις εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με τη συμμετοχή επιχειρηματιών 

και εργαζομένων από τον χώρο της ΚΑΛΟ καθώς και εκπροσώπων από αντίστοιχους 

θεσμικούς φορείς (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κ.ά.) και β) 5 - 8 ημι – κατευθυνόμενων συνεντεύξεων με 

επιχειρηματίες, εργαζόμενους/ες από τον χώρο της ΚΑΛΟ και εκπροσώπους 

θεσμικών φορέων/υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα του συγκεκριμένου 

χώρου. 

 



 

 

 

Ο/Η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών καλείται  

να αναπτύξει τα παρακάτω παραδοτέα: 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης 

1 
Συγγραφή μελέτης / 
εμπ/γνωμοσύνης 

«Η απασχόληση στο χώρο της 
κοινωνικής οικονομίας: 
τάσεις, προοπτικές και 

προτάσεις» 

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): 

 Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου, 

αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα, τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης της  

ερευνητικής), δώδεκα (12) τουλάχιστον  μηνών, συναφή με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης. 

 Μία (1) επιστημονική δημοσίευση (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), συναφή με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)  

 

 

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: 

 Μεταπτυχιακές σπουδές, ήτοι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικός 

τίτλος, ο οποίος αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή ισότιμο αναγνωρισμένο από τα 

αρμόδια όργανα σε περίπτωση που αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού, σε 

αντικείμενο συναφές ή  άμεσα σχετιζόμενο με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

(βαθμολογείται μόνο το ανώτερο προσόν). 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία,  άνω των δώδεκα (12) μηνών, συναφής με 

το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 Δύο (2) και άνω 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, εφόσον πιστοποιείται η 

συμμετοχή συγγραφής σε αυτήν από τον επιστημονικό υπεύθυνο), συναφείς με 

το αντικείμενο 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
Ρ

Ο
Σ
Ο

Ν
Τ
Α

 

 
Μεταπτυχιακές σπουδές 

(μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών ή διδακτορικός 

τίτλος σπουδών) 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε αντικείμενο συναφές  

με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

10 

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών άμεσα σχετιζόμενος με 

το  αντικείμενο της πρόσκλησης 

20 

(*) Διδακτορικός τίτλος 

σπουδών σε αντικείμενο συναφές  
με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

20 

(*) Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών άμεσα σχετιζόμενος με 

το  αντικείμενο της πρόσκλησης 

30 

(*) Στην περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 
διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές ή άμεσα σχετιζόμενο 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης, οι βαθμοί δεν αθροίζονται αλλά 
λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος σπουδών με την υψηλότερη βαθμολογία. 

 
 

Ε
Ρ

Ε
Υ

Ν
Η

Τ
Ι
Κ

Η
 

Ε
Μ

Π
Ε

Ι
Ρ

Ι
Α

 

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική εμπειρία 
από δεκατρείς (13) έως 

εικοσιτέσσερις (24) μήνες 
Συμμετοχή σε ερευνητικό/ά 
πρόγραμμα/τα ως ερευνητής/τρια 
συναφές/ή με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης 

10 

Αποδεδειγμένη 
ερευνητική εμπειρία 
από εικοσιπέντε (25) μήνες 
και άνω 

20 

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
Ι
Ε
Υ

Σ
Ε
Ι
Σ

 

Δημοσιεύσεις 

Από δύο (2) έως τέσσερις 
(4) δημοσιεύσεις συναφείς 
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)  

10 

Δημοσιεύσεις 

Από πέντε (5) δημοσιεύσεις 
και άνω συναφείς 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 ορίζεται 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 τέσσερις (4) 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. 

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ 

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

μελέτη, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων εικοσιπέντε ευρώ 

(3.625,00 €), συμπεριλαμβανομένων 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 

(συμπεριλαμβανομένων 
ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων) 

1 

«Η απασχόληση στο χώρο της 

κοινωνικής οικονομίας: τάσεις, 

προοπτικές και προτάσεις» 

Με την λήξη 

της σύμβασης  
3.625,00 €  

 

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 πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού (εάν υφίσταται) τίτλου 

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 πολιτικής (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 επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία 

Αντίγραφα βεβαιώσεων εργασίας (ή και συμβάσεις), βεβαιώσεις συμμετοχής σε 

ερευνητικά προγράμματα (ερευνητικών, ακαδημαϊκών και εν γένει επιστημονικών 

φορέων) συνοδευόμενων απαραιτήτως από συμβάσεις όπου θα περιγράφεται το 

είδος της ζητούμενης ερευνητικής εμπειρίας, βεβαιώσεις απασχόλησης / 

επαγγελματικής 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/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»), 

από τους υποψηφίους στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00. Λόγω των ειδικών 

υφιστάμενων συνθηκών ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση valasi@imegsevee.gr έως την ίδια ημέρα 

και ώρα με ως άνω. 

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και 

πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, 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 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 


