Αριθ. πρωτ.: Φ4-8440/28.04.2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/1.1, 5044982/1.2)
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο», της Πράξης
«Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044982, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί
την Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας
στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020" και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους.
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Η Πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1 που αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης
«Πολλαπλασιαστικές

επιπτώσεις

της

τουριστικής

δραστηριότητας

στο

εμπόριο» και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως
ακολούθως:
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας - Βιβλιογραφική, ιστορική
επισκόπηση και τεκμηρίωση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης (υφιστάμενη
κατάσταση): καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων, στόχοι της έρευνας, διατύπωση
υποθέσεων εργασίας. Βιβλιογραφική και θεωρητική επισκόπηση της σχέσης τουρισμού
και λιανικού εμπορίου (αξιοποίηση διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας). Επισκόπηση
του ιστορικού πλαισίου, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση διαθέσιμων στατιστικών
στοιχείων.
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Τουρισμός και λιανικό εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα
δευτερογενή στατιστικά στοιχεία: θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης

της

ελληνικής

οικονομίας.

Συμβολή

του

τουρισμού

στα

βασικά

μακροοικονομικά μεγέθη (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, Απασχόληση, επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου, κύκλος εργασιών στον τουρισμό). Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση
διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων (Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat,
AMECO). Δημιουργία σχετικών δεικτών (παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έντασης
εργασίας κ.α.), δημιουργία πίνακα εισροών-εκροών (input-output analysis) του
τουρισμού για τις πολλαπλασιαστικές συσχετίσεις του τουρισμού με τους υπόλοιπους
κλάδους

της

ελληνικής

οικονομίας.

Δημιουργία

οικονομετρικού

υποδείγματος

(αξιοποίηση χρονοσειρών/συσχετίσεις).
Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Οριστικοποίηση ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία
εργαλείων συλλογής: όπου περιλαμβάνονται: Δημιουργία, διαμόρφωση και μετάφραση
των

ερωτηματολογίων

της

έρευνας,

οριστικοποίηση

ερευνητικού

σχεδιασμού,

σχεδιασμός δειγματοληψίας με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την έρευνα
των τουριστών και επιχειρήσεων, επεξεργασία στοιχείων από δευτερογενείς πηγές και
δημιουργία

χαρτογραφικών

υποβάθρων

για

τη

χαρτογράφηση

των

ακινήτων

βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και ανάλυση των επιμέρους τυπολογιών που
παρατηρούνται στα αστικά κέντρα της χώρας.
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Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4):Πρωτογενής Έρευνα - Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’):
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων σε 4.000 αλλοδαπούς
τουρίστες στις εξής περιοχές: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα,
Πάρο, Μύκονο, Ρόδο, Ηράκλειο και Χανιά: περιλαμβάνεται διενέργεια ποσοτικής
έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση
αποτελεσμάτων, και (β) διεξαγωγή επιτόπιων καταγραφών στις επιλεγμένες περιοχές,
επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων, θεματική χαρτογράφηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας

που

αναπτύσσεται

στις

περιοχές

ενδιαφέροντος:

Συμπλήρωση

ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων.
Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις: περιλαμβάνονται (α)
συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας τουριστών Α’ περιόδου
2021, (β) συγγραφή και παρουσίαση της χαρτογράφησης των αλληλεπιδράσεων
τουριστικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα και λιανικού εμπορίου, όπως αυτές
διακρίνονται στις επιμέρους τυπολογίες που θα αναπτυχθούν
Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6): Πρωτογενής Έρευνα - Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’):
περιλαμβάνονται:

(α)

διενέργεια

έρευνας

(συνεντεύξεις)

και

συμπλήρωση

ερωτηματολογίων, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 1.100 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στις περιοχές μελέτης, (β) επανάληψη
της πρωτογενούς έρευνας 4.000 αλλοδαπών τουριστών για τη Β’ περίοδο, στις περιοχές
μελέτης,

με

στόχο

(συνεντεύξεις)

και

την

παραγωγή

συμπλήρωση

συγκριτικών

στοιχείων.

ερωτηματολογίων,

Διενέργεια

επεξεργασία

και

έρευνας
ανάλυση

αποτελεσμάτων σε αλλοδαπούς τουρίστες, (γ) επανάληψη επιτόπιων καταγραφών στις
επιλεγμένες

περιοχές,

επεξεργασία

και

ανάλυση

αποτελεσμάτων,

θεματική

χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στις περιοχές
ενδιαφέροντος.
Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7): Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις: περιλαμβάνονται (α)
συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιχειρήσεις, (β)
συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε αλλοδαπούς τουρίστες
(Β’

περιόδου),

αλληλεπιδράσεων

(γ)

συγγραφή

τουριστικής

και

παρουσίαση

δραστηριότητας

στα

της
αστικά

χαρτογράφησης
κέντρα

και

των

λιανικού

εμπορίου, όπως αυτές διακρίνονται στις επιμέρους τυπολογίες που θα αναπτυχθούν.
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Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ8): Εκπόνηση τελικού παραδοτέου - Δύο επικαιροποιήσεις:
περιλαμβάνεται χαρτογράφηση των αλληλεπιδράσεων της τουριστικής δραστηριότητας
στα

αστικά

κέντρα

και

του

λιανικού

εμπορίου,

ποσοτική

ανάλυση

τουριστικής

δραστηριότητας και συσχέτιση με λιανικό εμπόριο και άλλου είδους επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τεύχη πορισμάτων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε.
προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αιτήσεις για τη
σύναψη

συμβάσεων

ορισμένου

χρόνου

με

δύο

(2)

στατιστικολόγους

(Κωδικός

Συνεργατών: 5044982/1.1, 5044982/1.2).

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ένας (1) στατιστικολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5044982/1.1)
Καθήκοντα του επιστημονικού συνεργάτη / στατιστικολόγου είναι η συμμετοχή του στα
Πακέτα Εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8 (ΠΕ 2. Τουρισμός και λιανικό
εμπόριο: Αποτίμηση μέσα από τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία, ΠΕ 3. Οριστικοποίηση
ερμηνευτικού πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής, ΠΕ 4. Πρωτογενής Έρευνα Έρευνα Πεδίου (περίοδος Α’), ΠΕ 5. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις, ΠΕ 6. Πρωτογενής
Έρευνα - Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’), ΠΕ 7. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις, ΠΕ8.
Εκπόνηση τελικού παραδοτέου - Δύο επικαιροποιήσεις), στο πλαίσιο υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 της Πράξης. Οι εργασίες του επιστημονικού
συνεργάτη / στατιστικολόγου στο πλαίσιο των παραπάνω Πακέτων Εργασίας είναι οι
εξής:
-

Έκθεση ανάλυσης της συμβολής του τουρισμού στα βασικά μακροοικονομικά
μεγέθη. Ανάλυση διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων. Δείκτες παραγωγικότητας,
ανταγωνιστικότητας

κ.α.

Πίνακας

εισροών-εκροών

του

τουρισμού

για

τις

πολλαπλασιαστικές συσχετίσεις του τουρισμού με τους υπόλοιπους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας. Οικονομετρικό υπόδειγμα. Δημιουργία, διαμόρφωση και
μετάφραση των ερωτηματολογίων της έρευνας
-

Οριστικοποίηση ερευνητικού σχεδιασμού. Σχεδιασμός δειγματοληψίας με βάση τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την έρευνα των τουριστών και επιχειρήσεων.
Επεξεργασία

στοιχεία

και

δημιουργία

χαρτογραφικών

υποβάθρων

για

τη

χαρτογράφηση των ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb
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-

Συμπληρωμένα

ερωτηματολόγια,

datasets

των

ερευνών

σε

τουρίστες

και

επιχειρήσεις και δεδομένα από τρίτες πηγές τελευταίου διαθέσιμου έτους
-

Αποτελέσματα Έρευνας: "Η σχέση του Τουρισμού με τα εμπορικά τουριστικά
καταστήματα 2021

-

Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, datasets των ερευνών σε τουρίστες και επιχειρήσεις
και δεδομένα από τρίτες πηγές έτους 2021, εφόσον είναι διαθέσιμα

-

Αποτελέσματα Έρευνας: "Η σχέση του Τουρισμού με τα εμπορικά τουριστικά
καταστήματα 2022

-

Datasets

με

χαρτογραφικό

υλικό

(απόλυτες

θέσεις

τουριστικών

ακινήτων

βραχυχρόνιας μίσθωσης, τυπολογία επιμέρους αστικών περιοχών, επικαιροποιημένη
επιχειρηματική δραστηριότητα), Συγγραφή έκθεσης.
Ένας (1) στατιστικολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5044982/1.2)
Καθήκοντα του επιστημονικού συνεργάτη / στατιστικολόγου είναι η συμμετοχή του στα
Πακέτα Εργασίας ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8 (ΠΕ 3. Οριστικοποίηση ερμηνευτικού
πλαισίου και δημιουργία εργαλείων συλλογής, ΠΕ 4. Πρωτογενής Έρευνα - Έρευνα
Πεδίου (περίοδος Α’), ΠΕ 5. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις, ΠΕ 6. Πρωτογενής Έρευνα
- Έρευνα Πεδίου (περίοδος Β’), ΠΕ 7. Τελική σύνθεση – Δημοσιεύσεις, ΠΕ8. Εκπόνηση
τελικού παραδοτέου - Δύο επικαιροποιήσεις), στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου του Υποέργου 1 της Πράξης. Οι εργασίες του επιστημονικού συνεργάτη /
στατιστικολόγου στο πλαίσιο των παραπάνω Πακέτων Εργασίας είναι οι εξής:
-

Δημιουργία, διαμόρφωση και μετάφραση των ερωτηματολογίων της έρευνας

-

Οριστικοποίηση ερευνητικού σχεδιασμού. Σχεδιασμός δειγματοληψίας με βάση τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την έρευνα των τουριστών και επιχειρήσεων.
Επεξεργασία

στοιχεία

και

δημιουργία

χαρτογραφικών

υποβάθρων

για

τη

τουρίστες

και

χαρτογράφηση των ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb
-

Συμπληρωμένα

ερωτηματολόγια,

datasets

των

ερευνών

σε

επιχειρήσεις και δεδομένα από τρίτες πηγές τελευταίου διαθέσιμου έτους
-

Αποτελέσματα Έρευνας: "Η σχέση του Τουρισμού με τα εμπορικά τουριστικά
καταστήματα 2021

-

Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, datasets των ερευνών σε τουρίστες και επιχειρήσεις
και δεδομένα από τρίτες πηγές έτους 2021, εφόσον είναι διαθέσιμα

-

Αποτελέσματα Έρευνας: "Η σχέση του Τουρισμού με τα εμπορικά τουριστικά
καταστήματα 2022”
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-

Datasets

με

χαρτογραφικό

υλικό

(απόλυτες

θέσεις

τουριστικών

ακινήτων

βραχυχρόνιας μίσθωσης, τυπολογία επιμέρους αστικών περιοχών, επικαιροποιημένη
επιχειρηματική δραστηριότητα), Συγγραφή έκθεσης

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:
Δύο (2) στατιστικολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/1.1 & 5044982/1.2)


Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στον τομέα της Στατιστικής ή των Οικονομικών ή της
Διοίκησης

Επιχειρήσεων

ή

των

Θετικών

επιστημών

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από
τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.


Τουλάχιστον ένα (1) έτος σχετικής επαγγελματικής - εργασιακής εμπειρίας σε έρευνες
πεδίου με χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS, R κ.α) ή/και διαχείρισης μεγάλου όγκου
δεδομένων (datasets).



Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα

συμμετοχής

στην

προαναφερόμενα
παρούσα

αποτελούν

πρόσκληση

και

τις
στην

ελάχιστες
περίπτωση

απαιτήσεις
που

ο/η

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η αίτησή του αποκλείεται από την μετέπειτα
διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες
γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της Πράξης.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια αποκλεισμού
on/off)
Όπως περιγράφονται ανωτέρω.
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Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη αιτήσεων των ενδιαφερομένων:
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση Β’,
όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης αιτήσεων
α/α

1

2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επίπεδο Τυπικής
Εκπαίδευσης (στον
τομέα της στατιστικής
ή των οικονομικών ή
της διοίκησης
επιχειρήσεων ή των
Θετικών επιστημών)

30 %

80 / 90 / 100

Αξιολόγηση σχετικής
επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας

35 %

Αξιολόγηση
προσόντων και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων (Διενέργεια
συνέντευξης)

35 %

Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1)
Επικοινωνιακές
ικανότητες
Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2)
Ικανότητα ομαδικής
συνεργασίας
Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)
Αντίληψη/κατανόηση
αντικειμένου εργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

PhD: 100
MSc: 90
Πτυχίο: 80

90 / 100

90: για εμπειρία από 1
έτος έως και 3 έτη
100: για εμπειρία από
3 έτη και άνω

από 20 έως 100

20–40:
στοιχειώδης
41–60: μέτρια
61–80:
ικανοποιητική
81–90:
αρκετά
ικανοποιητική

Ο Βαθμός του
Κριτηρίου προκύπτει
από τον τύπο:
ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 =
(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + ΒΑΘΜ.
ΥΚ.2 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 +
ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) / 4
Τα υποκριτήρια (ΥΚ)
βαθμολογούνται από
20 έως 100.

91–100:
εξαιρετική

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)
Βαθμός εξοικείωσης με
το αντικείμενο & τα
παραδοτέα του έργου
Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε αίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:
ΤΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 x 0,30) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 x 0,35) + (ΒΑΘΜ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 x 0,35)
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Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που καλύπτουν
τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα.
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων, θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των
ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν αίτηση στο πλαίσιο της
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος.

Κατόπιν

της

κοινοποίησης

παρούσας

των

Πρόσκλησης

αποτελεσμάτων,

οι

ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη
της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις αιτήσεις που
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν αναγκαίας
τεκμηρίωσης. Η αποδοχή αίτησης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση
στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Σ.Ε.Ε. την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για
την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.
Είδος συμβάσεων:
Δύο (2) στατιστικολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/1, 5044982/2): Συμβάσεις
ορισμένου χρόνου.
Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων:
Δύο (2) στατιστικολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών : 5044982/1.1, 5044982/1.2): από
01/06/2021 έως 30/9/2022, συνολικά 16 Ανθρωπομήνες (16 Α/Μ).
Οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων:
Δύο (2) στατιστικολόγοι: (Κωδικός Συνεργατών : 5044982/1.1, 5044982/1.2): Η
συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου εκάστου συνεργάτη δύναται να ανέλθει
(ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως το ποσό των 38.400,00 €
συμπεριλαμβανομένων

φόρων

και

εισφορών,

που

αντιστοιχεί

σε

μέγιστη

προϋπολογισμένη απασχόληση 16 ανθρωπομηνών (Α/Μ) για την περίοδο από
01/06/2021 έως 30/09/2022, με κόστος Α/Μ 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένων
φόρων και εισφορών.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης (Οδηγίες για την υποβολή αίτησης,
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για

8

την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της
εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των
στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών –
τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και
επιθυμητών προσόντων).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».
Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2)
επιστημονικούς συνεργάτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5044982/1.1, 5044982/1.2)
Πράξη «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982

της

τουριστικής

δραστηριότητας

στο

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 14/05/2021 και ώρα 14:00 στην παρακάτω
διεύθυνση :
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42,
TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του
ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα.
Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε.
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Συνημμένα:
Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων
Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας
Υπόδειγμα Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καρανίκας
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