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«Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της 

τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 774/ 04-07 - 2011 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση της επι-

στημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγ-

μένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξο-

νες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της ΕΣΕΕ με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα 

συμμετάσχει στην υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρησιακής 

ικανότητάς της και στην ενίσχυση της επιστημονικής της τεκμηρίωσης στα πεδία του κοινωνικού 

διαλόγου. 

Η πράξη υλοποιείται με ίδια μέσα μέσω ενός υποέργου (υποέργο1) και περιλαμβάνει τις εξής 

δράσεις: 

 Δράση 1 – Οργάνωση και λειτουργία Help Desk Νομικής Υποστήριξης για τους εμπορικούς 

συλλόγους και τα μέλη τους. 

 Δράση 2 – Περιοδικές έρευνες και μελέτες. Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιστημονι-

κής τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ μέσα από στοχευμένες έρευνες και μελέτες για τον κλάδο του 

εμπορίου καθώς και τους απασχολούμενους σε αυτόν. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση 

και η γνώση για ειδικά θέματα του εμπορίου και γενικά για την εμπορική επιχειρηματικότητα. 

 Δράση 3 – Παρακολούθηση μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του 

κλάδου του εμπορίου ειδικότερα και δημιουργία βάσης δεδομένων πρωτογενών και δευτε-

ρογενών στοιχείων απασχόλησης στο εμπόριο. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις και τα παραδοτέα αυτών, περιλαμβάνο-

νται στην Περίληψη Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, 

η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ. (www.esee.gr). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με 17 επι-

στημονικούς συνεργάτες, με σύμβαση έργου. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει, για κάθε έναν 

κωδικό θέσης, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου σύμβασης έργου και των σχετικών απαραί-

τητων προσόντων: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

296250/01 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1: ΝΟΜΙΚΟΣ 

- Παροχή υποστήριξης,  στο πλαίσιο λειτουργίας σχετικού 

γραφείου  Help Desk, σε θέματα νομικού ενδιαφέροντος 

που αφορούν τα μέλη της ΕΣΕΕ (Ομοσπονδίες – Εμπορι-

κοί Σύλλογοι) και τις εμπορικές επιχειρήσεις.  

- Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Επιστήμης. 

- Καλή  γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εμπορικό 

/ φορολογικό / τραπεζικό δίκαιο. 

296250/02 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2: 

ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

- Έρευνα, καταγραφή, οργάνωση αρχείου της ΕΣΕΕ. 

- Ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΣΕΕ. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) βάσεις δεδομένων. 

- Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

296250/03 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3: 

ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

- Έρευνα αρχείου της ΕΣΕΕ. 

- Σύνταξη και επιμέλεια συλλογικού τόμου ο οποίος θα 

εστιάζει στην ιστορία και το ρόλο του φορέα στο πεδίο 

των οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων από το 

1990 – έως σήμερα. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  με ειδίκευση στην 

οικονομική επιστήμη. 

- Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία, συμμετοχή σε έρευνα και συγγραφή ι-

στορικών μελετών. 

296250/04 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Συλλογή και επεξεργασία στοιχειών. 

- Εκπόνηση μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρωτογε-

νείς έρευνες. 

296250/05 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Συλλογή και επεξεργασία στοιχειών. 

- Εκπόνηση μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρωτογε-

νείς έρευνες. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

296250/06 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ 

- Οργάνωση και επεξεργασία στοιχείων. 

- Επιμέλεια έκδοσης στατιστικών δελτίων. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικής Επιστήμης / Στατιστικής. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστι-

κό αντικείμενο. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά 

προγράμματα, ανάλυση δεδομένων, και εφαρμο-

γές δειγματοληψίας. 

296250/07 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ 

- Διαμόρφωση βάσης εμπορικών επιχειρήσεων (στατιστικό 

δείγμα). 

- Επιλογή κατάλληλων στατιστικών δειγμάτων για μία 

σειρά από έρευνες – μελέτες. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικής Επιστήμης / Στατιστικής. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστι-

κό αντικείμενο. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά 

προγράμματα, ανάλυση δεδομένων, και εφαρμο-

γές δειγματοληψίας. 

296250/08 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

- Συγκέντρωση στοιχείων. 

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Σύνταξη μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστι-

κό αντικείμενο. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην σύντα-

ξη οικονομικών μελετών, με έμφαση στην μακρο-

οικονομική. 

296250/09 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 9: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

- Συγκέντρωση στοιχείων. 

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Σύνταξη μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστι-

κό αντικείμενο. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην σύντα-

ξη οικονομικών μελετών. 

296250/10 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ  

- Σχεδιασμός και οργάνωση   ερευνών. 

- Σύνταξη μελετών. 

- Συμμετοχή σε έρευνες – μελέτες για το γεωεντοπισμό 

των εμπορικών επιχειρήσεων. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Μηχανικών 

Χωροταξίας, ή Αγρονόμων –  Τοπογράφων Μηχα-

νικών με κατεύθυνση Γεωγραφίας - Περιφερειακού 

Σχεδιασμού,  ή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με κα-

τεύθυνση Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ή  Γεωγραφί-

ας. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη, Πολεοδομία-Χωροταξία, Γεωπληροφο-

ρική. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

296250/11 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ  

- Σχεδιασμός και οργάνωση   ερευνών. 

- Σύνταξη μελετών. 

- Συμμετοχή σε έρευνες – μελέτες για το γεωεντοπισμό 

των εμπορικών επιχειρήσεων. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Μηχανικών 

Χωροταξίας, ή Αγρονόμων –  Τοπογράφων Μηχα-

νικών με κατεύθυνση Γεωγραφίας-Περιφερειακού 

Σχεδιασμού,  ή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με κα-

τεύθυνση Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ή  Γεωγραφί-

ας. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη, Πολεοδομία-Χωροταξία, Γεωπληροφο-

ρική. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

296250/12 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 12:                                                              

ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

- Σχεδιασμός, επίβλεψη και συντονισμός ερευνών πεδίου. 

- Οργάνωση και επεξεργασία στοιχείων. 

- Επιμέλεια έκδοσης στατιστικών δελτίων. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό δί-

πλωμα με ειδίκευση στα εργασιακά θέματα. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην έρευνα 

και μελέτη θεμάτων που αφορούν ζητήματα απα-

σχόλησης στην ελληνική και διεθνή οικονομία. 

296250/13 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 13: 

ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

- Σύνταξη μελετών. 

- Σύνταξη συλλογικού τόμου ο οποίος θα εστιάζει στην 

ιστορία και το ρόλο του φορέα στο πεδίο των οικονομι-

κών και κοινωνικών παρεμβάσεων από το 1990 – έως 

σήμερα. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικής Επιστήμης. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστι-

κό αντικείμενο. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον 1  (1) έτους σε πρωτογενείς 

έρευνες 

296250/14 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 14: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

- Σχεδιασμός, επίβλεψη και συντονισμός ερευνών πεδίου. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δί-

πλωμα σε συναφές αντικείμενο. 

- Εμπειρία τουλάχιστον 10  (δέκα) ετών στον σχεδι-

ασμό και επίβλεψη πολιτικών / κοινωνικών και οι-

κονομικών ερευνών. 

296250/15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 15: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ  

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Συλλογή και επεξεργασία στοιχειών. 

- Εκπόνηση μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών/ Κοινωνικών Επιστημών. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην σύνταξη 

και εκπόνηση μελετών. 

296250/16 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 16: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

- Διεξαγωγή ερευνών. 

- Συλλογή και επεξεργασία στοιχειών. 

- Εκπόνηση μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών/ Κοινωνικών Επιστημών. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικεί-

μενο. 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην σύνταξη 

και εκπόνηση μελετών. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

296250/17 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 17: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

- Εκπόνηση μελετών. 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  με ειδίκευση στην 

οικονομική επιστήμη. 

- Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη σύνταξη 

και εκπόνηση μελετών. 

Πρόσθετες γνώσεις, προσόντα και εμπειρία θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την 

αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο 

της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγγραφα απόδειξης 

προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ 

(www.esee.gr).   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, σε σφρα-

γισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ:  

[αναγράφεται ευκρινώς ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση] 

Για το έργο: «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της 

τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 05/08/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  

όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Γούναρη (e-mail: 

dgounari@esee.gr).  

 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
 
 


