
 

 

     

 

Αθήνα, 05/04/2021 

 Αρ. Πρωτ.12580 

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού - επιστημονικού στελέχους στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις οργανωτικής και 

επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και Ομοσπονδιών μελών της» της 

Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001290 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 

 
To Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο «Θεσμική, ερευνητική και 

επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001290, το οποίο 

αφορά σε ενέργειες υποστήριξης και αναβάθμισης του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ και των 

φορέων της καθώς και της παρέμβασής της μέσω δράσεων οργανωτικής και 

επιχειρησιακής ενδυνάμωσης τόσο της ίδιας όσο και των Ομοσπονδιών μελών της.   

 

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Πακέτο Εργασίας 1 του Υποέργου 1 που αφορά 

στην αναβάθμιση και βελτίωση της παρουσίας της Συνομοσπονδίας για την 

ανταπόκριση της στις ανάγκες της συνεχούς καθημερινής λειτουργίας και 

παρέμβασης για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. 

 

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 16/12/2020 απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για την παρακάτω θέση: 

 

 
Ι. Θέση – Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή  

 

Μία (1) θέση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 

και ορισμένου χρόνου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή 

της έως 30/04/2022. Ενδεικτικό ωράριο εργασίας 09:00 – 17:00, Δευτέρα έως 

Παρασκευή. Ο τόπος απασχόλησης είναι η Κεντρική Δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 

Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 46. Ο μικτός μηνιαίος μισθός του επιστημονικού 

στελέχους για την παροχή της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 € και 

υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 

 



 

 

 

ΙΙ. Αντικείμενο Απασχόλησης 

Το επιστημονικό στέλεχος καλείται να αναλάβει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις 

κάτωθι εργασίες:   

 καθημερινή παρακολούθηση των θεμάτων επικαιρότητας που απασχολούν τη 

ΓΣΕΒΕΕ ως θεσμικό κοινωνικό εταίρο που συμμετέχει αδιαλείπτως σε δράσεις 

κοινωνικής διαβούλευσης, διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων, 

μέσω μελέτης και αποκωδικοποίησης νομοθετημάτων, ανάλυσης και 

αξιολόγησης διοικητικών αποφάσεων κοκ  

 συγγραφή κειμένων εργασίας και κειμένων πολιτικής, ενημερωτικών 

σημειωμάτων, γνωμοδοτήσεων, υπομνημάτων, επιστολών, δελτίων τύπου, 

δημόσιων παρουσιάσεων κτλ στα πεδία των κοινωνικών και οικονομικών 

πολιτικών 

 προετοιμασία, συμμετοχή και τεχνική υποστήριξη συναντήσεων, επιτροπών 

και ομάδων εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 υποστήριξη της Διοίκησης και των συνδικαλιστικών φορέων-μελών της 

ΓΣΕΒΕΕ 

 

ΙΙΙ. Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  

 

Απαραίτητα Προσόντα 

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

προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της 

ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου 

σπουδών του εξωτερικού κατεύθυνσης οικονομικών επιστημών. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών σχετική 

με ζητήματα ενδιαφέροντος του χώρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - 

επιχειρηματικότητας 

 Καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών (επίπεδο Β2) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις, ευχερή χρήση internet) 

 

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 πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της 

ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου 

σπουδών του εξωτερικού στο πεδίο των οικονομικών επιστημών 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των δύο ετών σχετική με 

ζητήματα ενδιαφέροντος του χώρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Δημοσίευση/εις συναφείς με ζητήματα ενδιαφέροντος του χώρου των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια 

αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

στο πεδίο των οικονομικών 

επιστημών 

10 

2  Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία άνω των δύο ετών σχετική 

με ζητήματα ενδιαφέροντος του 

χώρου των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων - επιχειρηματικότητα 

  

3 έως 5 έτη 10 

6 έως 10 έτη 15 

άνω των 10 ετών 25 

3  Δημοσίευση/εις συναφείς με 

ζητήματα ενδιαφέροντος του 

χώρου των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

  

1 έως 3 5 

άνω των 3 10 

 Υποσύνολο Α’ 45 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

1 

 

Συνέντευξη 

 

Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και μέσω 

skype) 

 

15 

Υποσύνολο Β’   

15 

Γενικό Σύνολο 60 



 

 

 

* 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). 
 

ΙV. Ενημέρωση υποψηφίων - ενστάσεις 

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. 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. 

 

VΙ. Εμπιστευτικότητα 

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. 

 

VIΙ. Υποβολή αιτήσεων – φακέλων δικαιολογητικών 

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 και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υφίσταται) 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. 

 Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής 

Γλώσσας 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

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.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη γνώση Η/Υ ή πιστοποιητικό 

γνώσης χειρισμού Η/Υ.  

 Αποδεικτικά δημοσιεύσεων.  

Προσκομίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο η ίδια η δημοσίευση όπου αναφέρονται τα 

στοιχεία του υποψηφίου όπως και το περιεχόμενο της δημοσίευσης. 

 

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 στο 

πλαίσιο του ΥΕ1 ΠΕ1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001290» μέχρι την Πέμπτη 15 

Απριλίου 2021 και ώρα 16:00. Λόγω των ειδικών υφιστάμενων συνθηκών, ο 

φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

στη διεύθυνση kourtidis@imegsevee.gr έως την ίδια ημέρα και ώρα με ως άνω. 

 

mailto:kourtidis@imegsevee.gr


 

 

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. 315 (Στάθης Κουρτίδης) και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kourtidis@imegsevee.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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