Αριθ. πρωτ.: 1256/26.02.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3,
5004288/Β.2.4 και 5004288/Β.2.5)
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης
«Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές
ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές» με κωδικό ΟΠΣ 5004288, 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.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ), υλοποιεί την Πράξη «Κλαδική ανάλυση: ο
επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές ανάπτυξης και
επιχειρησιακές στρατηγικές» με κωδικό ΟΠΣ 5004288, η οποία 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 υλοποιείται μέσω του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» με ίδια μέσα και αφορά
σε μια σειρά από δράσεις που θα υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις πολύ
μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΠΜΕ/ΜΜΕ) για την προσαρμογή τους στο νέο
περιβάλλον και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα τους. Οι δράσεις αυτές
δομούνται σε Πακέτα Εργασίας και περιλαμβάνουν:
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Μελέτες υφιστάμενης κατάστασης σε 4 υποκλάδους
Στο πλαίσιο του ΠΕ1 θα πραγματοποιηθεί πλήρης χαρτογράφηση και ανάλυση του
τρόπου λειτουργίας τεσσάρων υποκλάδων (Εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων –
Υπόδηση/Δέρμα – Τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις – Logistics) και θα συνταχθούν
Μελέτες υφιστάμενης κατάστασης για κάθε έναν από αυτούς. Η διερεύνηση της
υφιστάμενης κατάστασης των τεσσάρων υποκλάδων θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε
επίπεδο

ποσοτικών

στοιχείων

αλλά

κυρίως

σε

επίπεδο

επιχειρηματικών

και

επιχειρησιακών στρατηγικών.
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Οδηγοί καλών πρακτικών σε 4 υποκλάδους
Στο πλαίσιο του ΠΕ2 θα εντοπισθούν μέσω βιβλιογραφικής έρευνας καλές πρακτικές
στις επιχειρήσεις των τεσσάρων υποκλάδων (Εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων –
Υπόδηση/Δέρμα – Τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις – Logistics) αναφορικά με την
ευρωπαϊκή εμπειρία και θα γίνει διερεύνηση των καλών πρακτικών στις υφιστάμενες
ελληνικές επιχειρήσεις. Ο στόχος του ΠΕ2 είναι η εύρεση και διάχυση των καλών
πρακτικών

των

επιχειρήσεων

των

υπό

εξέταση

υποκλάδων

σε

ζητήματα

επιχειρηματικών στρατηγικών κυρίως εξαγωγικού προσανατολισμού και ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας.
Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Τέσσερα (4) κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής
Στο πλαίσιο του ΠΕ3 θα συνταχθούν κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής για
κάθε

υποκλάδο

(Εξειδικευμένα

καταστήματα

τροφίμων

–

Υπόδηση/Δέρμα

–

Τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις – Logistics), με κύριο στόχο τον εξορθολογισμό
της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τις ανάγκες του σύγχρονου
εγχώριου και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Κάθε σχέδιο διαρθρωτικής
προσαρμογής θα περιλαμβάνει περιγραφή των ενδεχόμενων μηχανισμών στήριξης σε
μεταγενέστερο στάδιο.
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Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Πολυχρηστικός Οδηγός για τους 4 υποκλάδους
Στο πλαίσιο του ΠΕ4 θα διαμορφωθούν Πολυχρηστικοί Οδηγοί για κάθε υποκλάδο
(Εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων – Υπόδηση/Δέρμα – Τουριστικές εμπορικές
επιχειρήσεις – Logistics), λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις κάθε
υποκλάδου προς ενημέρωση για το σύνολο των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης, το
ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

και

καλεί

ενδιαφερόμενους

επιστημονικούς

συνεργάτες

να

υποβάλλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τρεις (3)
οικονομολόγους

(Κωδικοί

Συνεργατών:

5004288/Β.2.3,

5004288/Β.2.4

και

5004288/Β.2.5).
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Δύο (2) οικονομολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3 και
5004288/Β.2.4)
Καθήκον των επιστημονικών συνεργατών / οικονομολόγων είναι η συμμετοχή τους
στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 (ΠΕ2: Οδηγοί καλών πρακτικών, ΠΕ3: Σχέδια
διαρθρωτικής προσαρμογής, ΠΕ4: Πολυχρηστικοί οδηγοί), στο πλαίσιο υλοποίησης
του

φυσικού

αντικειμένου

του

Υποέργου

1

της

Πράξης.

Οι

εργασίες

των

επιστημονικών συνεργατών / οικονομολόγων στο πλαίσιο των παραπάνω Πακέτων
Εργασίας είναι οι εξής:
-

Βιβλιογραφική έρευνα

-

Συλλογή και επεξεργασία υλικού/αναλύσεων προς διαμόρφωση

-

Τελική διαμόρφωση παραδοτέων

Ένας (1) οικονομολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5004288/Β.2.5)
Καθήκον του επιστημονικού συνεργάτη / οικονομολόγου είναι η συμμετοχή του στα
Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 (ΠΕ2: Οδηγοί καλών πρακτικών, ΠΕ3: Σχέδια
διαρθρωτικής προσαρμογής), στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του
Υποέργου 1 της Πράξης. Οι εργασίες του επιστημονικού συνεργάτη / οικονομολόγου
στο πλαίσιο των παραπάνω Πακέτων Εργασίας είναι οι εξής:
-

Βιβλιογραφική έρευνα

-

Συλλογή και επεξεργασία υλικού/αναλύσεων προς διαμόρφωση

-

Τελική διαμόρφωση παραδοτέων
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3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα:


Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις Οικονομικές
Επιστήμες

ελληνικού

πανεπιστημιακού

ιδρύματος

(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)

ή

ισότιμου

αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.


Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.



Τουλάχιστον δύο έτη (2) επαγγελματικής - εργασιακής εμπειρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα

προαναφερόμενα

συμμετοχής

στην

παρούσα

αποτελούν

πρόσκληση

και

τις
στην

ελάχιστες
περίπτωση

απαιτήσεις
που

ο/η

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση 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 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής
στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση – Έλεγχος
αποκλεισμού on/off)

πλήρωσης

απαιτούμενων

προσόντων

(κριτήρια

Όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων των ενδιαφερομένων:
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση
Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
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Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων
Δύο (2) οικονομολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3 και
5004288/Β.2.4)
‘Ενας (1) οικονομολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5004288/Β.2.5)
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Επίπεδο Τυπικής
Εκπαίδευσης (στο
τομέα των
οικονομικών/διοίκησης
επιχειρήσεων)

30%

80 / 90 / 100

Αξιολόγηση σχετικής
επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας

30%

Αξιολόγηση
προσόντων και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων (Διενέργεια
συνέντευξης)

40%

2

3

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
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ: 80

90 / 100

90: για εμπειρία από 2
έως 5 έτη
100: για εμπειρία από
5 έτη και άνω

από 20 έως 100

20–60:
στοιχειώδης
60–80:
ικανοποιητική
80–90:
αρκετά
ικανοποιητική
90–100:
εξαιρετική

Ο Βαθμός του
Κριτηρίου προκύπτει
από τον τύπο:
ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 =
[(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 +

ΒΑΘΜ. ΥΚ.2 + ΒΑΘΜ.
ΥΚ.3 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) /
4] * 20
Τα υποκριτήρια (ΥΚ)
βαθμολογούνται από 1
έως 5.

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)
Βαθμός εξοικείωσης με
το αντικείμενο & τα
παραδοτέα του έργου
Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε Πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:
ΤΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 x 0,3) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 x 0,3) + (ΒΑΘΜ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 x 0,4)
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που
καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα.
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των
ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την
επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις
προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
κατόπιν αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης
ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ την οποία ασκεί
όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.
Είδος συμβάσεων:
Τρεις (3) οικονομολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3, 5004288/Β.2.4 και
5004288/Β.2.5): Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (εξαρτημένης απασχόλησης)
Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων:
Δύο (2) οικονομολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3 και 5004288/Β.2.4):
από 01/04/2018 έως 31/8/2019, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του
σχετικού φυσικού αντικειμένου.
Ένας (1) οικονομολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5004288/Β.2.5): από 01/04/2018 έως
28/02/2019, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του σχετικού φυσικού
αντικειμένου.
Οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων:
Δύο (2) οικονομολόγοι (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3 και 5004288/Β.2.4): Η
συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της σύμβασης κάθε συνεργάτη δύναται να ανέλθει
(ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως το ποσό των 40.734,89 €
(συμπεριλαμβανομένων

εργοδοτικών

εισφορών),

που

αντιστοιχεί

σε

μέγιστη

προϋπολογισμένη απασχόληση 17 ανθρωπομηνών (17 Α/Μ).
Ένας (1) οικονομολόγος (Κωδικός Συνεργάτη: 5004288/Β.2.5): Η συνολική αμοιβή
για την εκτέλεση της σύμβασης δύναται να ανέλθει (ανάλογα με την ημερομηνία
υπογραφής σύμβασης) έως το ποσό των 26.357,87 € (συμπεριλαμβανομένων
εργοδοτικών εισφορών), που αντιστοιχεί σε μέγιστη προϋπολογισμένη απασχόληση
11 ανθρωπομηνών (11 Α/Μ).
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5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης,
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για
την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της
εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
ΙΝΕΜΥ(www.inemy.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:
Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3)
επιστημονικούς συνεργάτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3, 5004288/B.2.4
& 5004288/Β.2.5)
Πράξη «Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων
προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές» με κωδικό ΟΠΣ 5004288

–

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τρίτη 13/03/2018 και ώρα 14:00
στην παρακάτω διεύθυνση :
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, Ισόγειο
(Γραμματεία ΙΝΕΜΥ)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με
courier.
Προτάσεις 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.
Μαριλένα Τιτάκη (e-mail: mtitaki@esee.gr).
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ.
Συνημμένα:
Οδηγίες για την υποβολή πρότασης
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων
Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας

Για το ΙΝΕΜΥ
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κορκίδης
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