Επί των ερωτήσεων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους υποψηφίους διευκρινίζονται
τα εξής:
Ερώτηση: Το κόστος της έρευνας κοινής γνώμης (μία ετησίως) περιλαμβάνεται στην
αμοιβή του συμβούλου, ή θα τιμολογηθεί χωριστά; Στην πρώτη περίπτωση, θα
μπορούσατε να διευκρινίσετε το είδος της έρευνας (ποσοτική ή ποιοτική, Αθήνα ή και
περιφέρεια) και το μέγεθος του δείγματος;
Απάντηση: Το κόστος της έρευνας κοινής γνώμης (μία ετησίως) περιλαμβάνεται στην
αμοιβή του Συμβούλου. Η έρευνα θα είναι ποσοτική (με δείγμα 500+ ατόμων) και
ποιοτική (με focus group).
Ερώτηση: Στο σημείο IV.3, (μεθοδολογική προσέγγιση) αναφέρεται: «σύντομη
περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης του έργου, τον προσδιορισμό των
σημαντικών ζητημάτων, των μεθόδων εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή
της στρατηγικής της ΕΕΣΥΠ (Case Study)». Παρακαλούμε διευκρινίστε τι είδους case
study θα θέλατε να δείτε (ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου της ΕΕΣΥΠ ή ανάπτυξη
ολοκληρωμένου έργου μας που προσομοιάζει στις απαιτήσεις της ΕΕΣΥΠ).
Απάντηση: Το case study που ζητείται αφορά σε ανάπτυξη ολοκληρωμένου έργου του
Συμβούλου που προσομοιάζει στις απαιτήσεις της ΕΕΣΥΠ.
Ερώτηση: Με δεδομένο ότι και οι θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες εταιρειών επικοινωνίας, μπορείτε να μας διευκρινίσετε πως κατανέμεται το
έργο και οι αρμοδιότητες; Ποιος έχει την ευθύνη της χάραξης και της υλοποίησης της
στρατηγικής; Ποιος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνιακή υποστήριξη επιμέρους
έργων αποκρατικοποιήσεων;
Απάντηση: Το έργο του Συμβούλου αφορά την παροχή υπηρεσιών στην ΕΕΣΥΠ, σχετικά
με το ρόλο της ως μητρική (Holding) εταιρεία σε σχέση με τις θυγατρικές της. Η
στρατηγική επικοινωνίας αφορά το ρόλο της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τις θυγατρικές της. Η
επικοινωνιακή υποστήριξη των επιμέρους έργων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ γίνεται
σήμερα από τους δικούς τους συμβούλους επικοινωνίας, με τους οποίους ενδεχομένως
θα χρειαστεί συνεργασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, η επικοινωνιακή
υποστήριξη των επιμέρους έργων αποκρατικοποιήσεων γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ, το
οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό του, έχει την ευθύνη
του σχεδιασμού και της υλοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για κάθε
αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων.

