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1 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων 

Υποέργο 1: Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην 

εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010, 

το εμπόριο αποτελεί σημαντικό πόλο προσέλκυσης των απασχολούμενων γυναικών. 

Η αναλογία των γυναικών που εργάζονται στο εμπόριο στη συνολική κλαδική 

απασχόληση ανέρχεται για το 2010 στο 42,4% έναντι 40,3% για το σύνολο της 

οικονομίας, ποσοστά αυξημένα έναντι εκείνων του 1993, όταν η αναλογία των 

εργαζόμενων γυναικών στον τομέα (34,9%) ήταν παραπλήσια με αυτήν του συνόλου 

της οικονομίας. Αν και υπολείπεται σημαντικά των λοιπών κλάδων των υπηρεσιών, 

όπου η αναλογία των γυναικών στην συνολική απασχόληση ανέρχεται στο 47,3%, το 

εμπόριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως τομέας που ευνοεί την απασχόληση των 

γυναικών, ενώ έχει σαφώς δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση. 

Αναφορικά με την συμμετοχή των απασχολούμενων γυναικών του εμπορίου στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων στο συνδικαλιστικό πεδίο, η εικόνα είναι φτωχή. Σε 

οργανωτικό επίπεδο, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου περιλαμβάνει 13 

Τοπικές Ομοσπονδίες οι οποίες καλύπτουν τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. 

Το ανώτατο όργανο της ΕΣΕΕ είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν 426 

εκλέκτορες – μέλη των Ομοσπονδιών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη της κάθε 

Ομοσπονδίας. Η συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο των 426 εκλεκτόρων της 

Γενικής Συνέλευσης ανέρχεται στο 12,2% (52 γυναίκες σε σύνολο 426 εκλεκτόρων). 

Επίσης, όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στο Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, αυτή 

ανέρχεται μόλις στο 0,05% (μία γυναίκα σε σύνολο 21 μελών του Δ.Σ.). 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς η ανάγκη για μία δράση με σκοπό την 

υποστήριξη των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο, η οποία θα λειτουργήσει 

παράλληλα ως όχημα για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο συνδικαλιστικό 

πεδίο. Στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη 

συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και στον εμπορικό 

συνδικαλισμό», η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου θα δημιουργήσει 

στην έδρα της μία δομή για την ισότητα των φύλων, η οποία θα παρέχει 

πληροφόρηση και υποστήριξη σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

στο χώρο του εμπορίου καθώς και σε συνδέσμους γυναικών εμπόρων 

επιχειρηματιών, σχετικά με ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης 
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μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού, με 

απώτερο σκοπό την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο 

εργασιακό και συνδικαλιστικό πεδίο του εμπορίου.  

Για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων της Πράξης συγκροτείται Ομάδα 

Εποπτείας (Ομάδα Εποπτείας Πράξης), με σκοπό να συνεισφέρει κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης στην ορθή εφαρμογή των πολιτικών Ισότητας των 

Φύλων. Η Ομάδα θα είναι 3μελής και θα συμμετέχουν σε αυτήν 2 εκπρόσωποι από 

την ΕΣΕΕ  και ένας εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.   

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης και του υποέργου 1 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:   

Δράση 1: «Οργάνωση και λειτουργία δομής ισότητας των φύλων» 

Στο πλαίσιο της Δράσης 1, θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

την οργάνωση και τη λειτουργία  της δομής ισότητας των φύλων στην έδρα της 

ΕΣΕΕ. Ο Υπεύθυνος του Έργου είναι ο αρμόδιος για την οργάνωση, τη λειτουργία και 

το συντονισμό των δραστηριοτήτων της δομής. Η δομή θα στελεχωθεί ως εξής: 

• Υπεύθυνος του Έργου: Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, 

περιλαμβάνεται: α) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων Υποέργου/ων μετά την 

έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, β) η σύνταξη και η 

υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και 

των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης γ) η επικοινωνία με την ΕΥΔ Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και η παροχή στοιχείων και δ) σύνταξη 

και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης. Για την εκτέλεση των 

παραπάνω καθηκόντων δεν προβλέπεται αμοιβή για τον Υπεύθυνο Έργου. 

• Στέλεχος Νο 1 (Βοηθός Υπεύθυνου Έργου): θα προσληφθεί μέσω 

διαδικασίας που ορίστηκε στην από 11/10/2010 Απόφαση του Προεδρείου της 

ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αναλογική 

εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας). Ο Βοηθός Υπεύθυνου Έργου θα 

συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση του 

συνόλου της πράξης (διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

πράξης, την επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων της πράξης, 
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την παροχή υποστήριξης για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των 

διοικητικών ενεργειών που αφορούν τις συνολικές απαιτήσεις της πράξης).  

• Στέλεχος Νο 2: θα προσληφθεί μέσω διαδικασίας που ορίστηκε στην από 

11/10/2010 Απόφαση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα 

δημοσιευθεί στον Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αναλογική εφαρμογή των κανόνων 

δημοσιότητας). με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το 

αντικείμενο απασχόλησής του περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

• Στέλεχος Νο 3: πρόκειται για εργαζόμενη της ΕΣΕΕ (έμμισθο προσωπικό) με 

εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Το αντικείμενο απασχόλησής της περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω. 

Στο πλαίσιο της Δράσης 1: «Οργάνωση και λειτουργία δομής ισότητας των φύλων», 

τα στελέχη της Δομής Ισότητας (Στελέχη Νο 1,2 και 3) θα απασχοληθούν στα 

παρακάτω αντικείμενα: 

• Λειτουργία γραμμής υποστήριξης για την παροχή πληροφόρησης (είτε μέσω 

τηλεφώνου, είτε ηλεκτρονικά) σε γυναίκες επιχειρηματίες και σε συνδέσμους 

γυναικών επιχειρηματιών για ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και άλλες 

πληροφορίες σχετικές με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στο χώρο του 

εμπορικού συνδικαλισμού. 

• Συνεργασία με την Ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων (βλέπε Δράση 2.4), για 

την παροχή πρόσθετων στοιχείων πληροφόρησης σε θέματα που χρήζουν 

αναλυτικότερης προσέγγισης. 

• Τήρηση της βάσης δεδομένων (παραδοτέο της Δράσης 2.1) Καταχώρηση των 

στοιχείων των γυναικών επιχειρηματιών και των συνδέσμων γυναικών 

επιχειρηματιών που ζήτησαν πληροφόρηση για ζητήματα εμπορικής 

επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του 

εμπορικού συνδικαλισμού. 

• Ανανέωση / ενημέρωση αρχείου νομικών θεμάτων με νέα δεδομένα (παραδοτέα 

Δράσης 2.2). 

• Ανανέωση / ενημέρωση Καταλόγων βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων 

(παραδοτέα Δράσης 2.3). 
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• Έκδοση news letter και διάχυσή του μέσω ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της 

δομής και αποστολής του στις γυναίκες που έχουν καταχωρηθεί στη βάση 

δεδομένων. 

• Έρευνα για ανεύρεση μελετών και λοιπών επιστημονικών εκδόσεων που αφορούν 

τις γυναίκες σε σχέση με ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και εμπορικού 

συνδικαλισμού / Αξιολόγηση σχετικού υλικού / Ανάρτηση του κατάλληλου υλικού 

στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας της Δομής Ισότητας. 

Ορόσημο της έναρξης λειτουργίας της Δομής Ισότητας είναι η «Δήλωση Έναρξης 

Λειτουργίας» της από το νόμιμο εκπρόσωπό της. Οι προϋποθέσεις για την έναρξη 

λειτουργίας της δομής είναι: 

 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του χώρου 

 Πρόσληψη στελεχών 

 Ολοκλήρωση διαμόρφωσης της δομής 

 Εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον του 50% του προβλεπόμενου 

εξοπλισμού της δομής 

Το ωράριο λειτουργίας και επικοινωνίας με το κοινό θα είναι - σε καθημερινή βάση - 

από 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για τη λειτουργία της γραμμής υποστήριξης θα 

χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή καθώς και άλλα 

εργαλεία που θα παραχθούν στο πλαίσιο της πράξης (βλέπε Δράση 2: δημιουργία 

portal/website, βάση δεδομένων κλπ.). 

Τέλος, στο πλαίσιο της Δράσης 1 θα πραγματοποιηθούν ορισμένες δαπάνες 

απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της δομής. 

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες αυτές αφορούν: 

• Προμήθεια Αναλωσίμων  

Για την υλοποίηση των πράξης, είναι αναγκαία η προμήθεια ορισμένων αναλωσίμων. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ.  

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.500€ (Έντυπα και 

Γραφική Ύλη – Γ.64.07). 
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• Προμήθεια Εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο της πράξης σχεδιάζεται η μικρής έκτασης προμήθεια εξοπλισμού, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σχετικές ανάγκες της δομής. Ο σχετικός 

εξοπλισμός περιλαμβάνει 2 desktop για τα στελέχη της γραμμής υποστήριξης. Η 

συγκεκριμένη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ.  

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ (Αποσβέσεις 

εξοπλισμού – Γ.66.04). 

• Δημοσιεύσεις 

Για την υλοποίηση της πράξης και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, θα 

πρέπει να γίνει μια σειρά από καταχωρίσεις στον τύπο, οι οποίες αφορούν 

δημοσιεύσεις προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της 

ομάδας στόχου, για την πρόσληψη στελεχών της δομής  καθώς και δελτία τύπου. 

Την υλοποίηση των παραπάνω δημοσιεύσεων θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα 

προκύψει από Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται 

από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ. 

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται έως το ποσό των 13.550€ (Έξοδα 

δημοσιεύσεων - Γ.64.09). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 1: 

- Π.1 / Λειτουργία Δομής Ισότητας των φύλων στην ΕΣΕΕ (Αναφορές 

πεπραγμένων των 3 στελεχών της Δομής Ισότητας σε μηνιαία βάση / 

Παρουσιολόγια των στελεχών που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου χρόνου κλπ.). 
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Δράση 2: «Δημιουργία εργαλείων υποστήριξης» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα δημιουργηθούν ορισμένα εργαλεία για την 

υποστήριξη της λειτουργίας της Δομής Ισότητας των φύλων της ΕΣΕΕ και παράλληλα 

Ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων θα υποστηρίξει τα στελέχη της δομής στο 

πλαίσιο λειτουργίας της γραμμής υποστήριξης.  Αναλυτικότερα: 

Δράση 2.1: «Δημιουργία Ιστοσελίδας και Βάσης Δεδομένων για τη 
Δομή Ισότητας» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της δομής 

ισότητας των φύλων της ΕΣΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις 

ενδιαφερόμενες και την προώθηση θεμάτων ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και 

δικτύωσης.  

Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι σχετικές με την πράξη πληροφορίες (τρόπος 

λειτουργίας δομής, περιεχόμενο πράξης, news letter και δελτία τύπου, χρήσιμες 

συνδέσεις, δικτύωση και συνεργασίες), καθώς και όλο το υλικό και τα παραδοτέα που 

θα προκύψουν από την υλοποίηση των Δράσεων 2.3 και 2.4 που περιγράφονται 

παρακάτω (Αρχείο νομικών θεμάτων, Κατάλογοι βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων 

για 4 θεματικές ενότητες: 1/Οικονομικά θέματα, 2/Ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα, 3/Εμπορικό δίκαιο, 4/Συνδικαλιστικά θέματα κλπ.). Λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυναμική του περιεχομένου της ιστοσελίδας (κατάλογοι και αρχεία που ανανεώνονται 

συχνά), θα ληφθεί μέριμνα για την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων ανανεώσεων 

της ιστοσελίδας. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθεί επίσης, μία δικτυακή βάση δεδομένων 

(κατάλληλα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της Δομής Ισότητας) η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί και θα τηρείται από τα στελέχη της Δομής Ισότητας. Μέσω αυτής της 

βάσης δεδομένων θα δίδεται η δυνατότητα για: 

• Online καταχώρηση των στοιχείων των γυναικών που ζήτησαν πληροφόρηση για 

ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και 

ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού. 

• Διάχυση πληροφοριών στις γυναίκες ωφελούμενες της πράξης που 

καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις 

σχετικές επιλογές που δήλωσαν κατά το στάδιο της εγγραφής τους . 

• Άντληση στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και την επίδοση της 

γραμμής υποστήριξης, μέσω: 
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- Καταχώρησης του είδους της πληροφόρησης που ζητήθηκε, σε κατάλληλη 

θεματική ενότητα. 

- Καταχώρησης του τρόπου με τον οποίο ζητήθηκε η πληροφόρηση 

(τηλεφωνικώς / ηλεκτρονικά). 

- Παρακολούθησης της πληροφόρησης που δίδεται από τα αρμόδια στελέχη 

(περιγραφή τρόπου χειρισμού αιτημάτων πληροφόρησης και υποστήριξης). 

Την υλοποίηση της δράσης θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από 

Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον 

Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.1: 

- Π.2.1.Α / Ιστοσελίδα Δομής Ισότητας. 

- Π.2.1.Β /  Βάση δεδομένων Δομής Ισότητας. 

 

Δράση 2.2 : «Συλλογή και ταξινόμηση νομικών θεμάτων» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθεί συλλογή και ταξινόμηση 

νομικών θεμάτων που αφορούν την εμπορική επιχειρηματικότητα και την ίση 

μεταχείριση γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού, με σκοπό 

την υποστήριξη της  λειτουργίας της γραμμής υποστήριξης (Δράση 1). 

Το παραδοτέο της δράσης αυτής (Αρχείο νομικών θεμάτων) θα συμβάλει επίσης στην 

υλοποίηση της Δράσης 2.3: «Συστηματοποίηση βασικών ερωτήσεων - απαντήσεων». 

Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλη μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Δομής 

Ισότητας των φύλων (βλέπε Δράση 2.1) σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα απασχοληθεί ένας έμπειρος 

Νομικός (Στέλεχος Νο 4), ο οποίος θα προσληφθεί μέσω διαδικασίας που ορίστηκε 

στην από 11/10/2010 Απόφαση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(αναλογική εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας) και θα απασχοληθεί με σύμβαση 

έργου για 2 Α/Μ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.2: 

- Π.2.2 / Αρχείο νομικών θεμάτων. 
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Δράση 2.3: «Συστηματοποίηση βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων & 
Υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημόνων» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα πραγματοποιηθεί μία συστηματοποίηση 

της γνώσης για θέματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης 

γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής 

της διαδικασίας, θα προκύψουν Κατάλογοι βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων για 4 

θεματικές ενότητες: 1/Οικονομικά θέματα, 2/Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, 

3/Εμπορικό δίκαιο, 4/Συνδικαλιστικά θέματα. 

Τα παραδοτέα της δράσης αυτής (Κατάλογοι βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων για 

4 θεματικές ενότητες) θα αποτελέσουν επί της ουσίας το «υλικό αναφοράς» που θα 

χρησιμοποιήσουν τα στελέχη της Δομής Ισότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

γραμμής υποστήριξης, θα είναι δε διαθέσιμα σε κατάλληλη μορφή μέσω της 

ιστοσελίδας της Δομής Ισότητας (βλέπε Δράση 2.1) σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η υλοποίηση των παραδοτέων αυτών θα ανατεθεί σε Επιστήμονες με εξειδίκευση στις 

παραπάνω θεματικές ενότητες, οι οποίοι θα παρέχουν στη συνέχεια υποστήριξη στα 

στελέχη της γραμμής υποστήριξης για την παροχή πρόσθετων στοιχείων 

πληροφόρησης σε θέματα που χρήζουν αναλυτικότερης προσέγγισης. 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.3, θα απασχοληθούν 4 εξειδικευμένοι 

επιστήμονες, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω διαδικασίας που ορίστηκε στην από 

11/10/2010 Απόφαση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(αναλογική εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας) και θα απασχοληθούν με 

σύμβαση έργου για 24 Α/Μ συνολικά Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 θα 

απασχοληθούν:  

1. Ένας έμπειρος Οικονομολόγος με εξειδίκευση σε λογιστικά και φοροτεχνικά 

θέματα (Στέλεχος Νο 5), ως εξής: 

1 Α/Μ για τον Κατάλογο βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 1 

5 Α/Μ για την υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης (οι 5 Α/Μ 

προκύπτουν με βάση την εκτίμηση ότι θα απασχολείται για 5 περίπου ημέρες ανά 

μήνα και για την περίοδο από 2/2013 έως 12/2014). 

2. Ένας έμπειρος Νομικός με εξειδίκευση σε ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα 

(Στέλεχος Νο 6), ως εξής: 

1 Α/Μ για τον Κατάλογο βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 2 
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5 Α/Μ για την υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης (οι 5 Α/Μ 

προκύπτουν με βάση την εκτίμηση ότι θα απασχολείται για 5 περίπου ημέρες ανά 

μήνα και για την περίοδο από 2/2013 έως 12/2014). 

3. Ένας έμπειρος Νομικός με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο (Στέλεχος Νο 7), ως 

εξής: 

1 Α/Μ για τον Κατάλογο βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 3 

5 Α/Μ για την υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης (οι 5 Α/Μ 

προκύπτουν με βάση την εκτίμηση ότι θα απασχολείται για 5 περίπου ημέρες ανά 

μήνα και για την περίοδο από 2/2013 έως 12/2014). 

4. Ένας έμπειρος Νομικός με εξειδίκευση στη Συνδικαλιστική Νομοθεσία (Στέλεχος 

Νο 8), ως εξής: 

1 Α/Μ για τον Κατάλογο βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 4 

5 Α/Μ για την υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης (οι 5 Α/Μ 

προκύπτουν με βάση την εκτίμηση ότι θα απασχολείται για 5 περίπου ημέρες ανά 

μήνα και για την περίοδο από 2/2013 έως 12/2014). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.3: 

- Π.2.3.1.Α  / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 1: 

«Οικονομικά θέματα» (1 Α/Μ). 

- Π.2.3.1.Β / Αναφορές πεπραγμένων σχετικά με την υποστήριξη των στελεχών 

της γραμμής υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 1: «Οικονομικά θέματα» (5 

Α/Μ). 

- Π.2.3.2.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 2: 

«Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα» (1 Α/Μ). 

- Π.2.3.2.Β / Αναφορές πεπραγμένων σχετικά με την υποστήριξη των στελεχών 

της γραμμής υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 2: «Ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα» (5 Α/Μ). 

- Π.2.3.3.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 3: 

«Εμπορικό Δίκαιο» (1 Α/Μ). 

- Π.2.3.3.Β / Αναφορές πεπραγμένων σχετικά με την υποστήριξη των στελεχών 

της γραμμής υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 3: «Εμπορικό Δίκαιο» (5 

Α/Μ). 
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- Π.2.3.4.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της ενότητας 4: 

«Συνδικαλιστικά θέματα» (1 Α/Μ). 

- Π.2.3.4.Β / Αναφορές πεπραγμένων σχετικά με την υποστήριξη των στελεχών 

της γραμμής υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 4: «Συνδικαλιστικά θέματα» 

(5 Α/Μ). 

 

Δράση 3: «Ενέργειες Δικτύωσης και Διακρατικής Συνεργασίας» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει ενέργειες δικτύωσης 

και συνεργασίας της δομής της για την ισότητα των φύλων με γυναίκες 

επιχειρηματίες στο χώρο του εμπορίου, με εκπροσώπους συνδέσμων γυναικών 

επιχειρηματιών, με γυναίκες συνδικαλίστριες από το χώρο του εμπορίου αλλά και από 

το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, με γυναικείες ΜΚΟ, καθώς και με τις 

αντίστοιχες δομές που θα δημιουργηθούν από τους λοιπούς δικαιούχους στο πλαίσιο 

της σχετικής Πρόσκλησης της Γ.Γ.Ι.Φ. Οι σχετικές ενέργειες θα αποσκοπούν στη 

δημιουργία ενός δικτύου ή στην αναβάθμιση κάποιου υφιστάμενου, το οποίο θα 

παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες – μέλη του να ανταλλάσουν γνώσεις και 

ευρύτερα πληροφόρηση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης 

γυναικών και ανδρών στο χώρο του συνδικαλισμού. 

Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση ενεργειών διακρατικής συνεργασίας, με τη 

συμμετοχή της ΕΣΕΕ - μέσω γυναικών εκπροσώπων της με εξειδίκευση και εμπειρία 

σε θέματα ισότητας των δύο φύλων - σε διεθνή συνέδρια / ημερίδες που 

διοργανώνονται από αντίστοιχες δομές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 

αντίστοιχες Πανευρωπαϊκές δομές, στο πλαίσιο επισκέψεων εργασίας, με σκοπό την 

παρακολούθηση των ζητημάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας και ίσης 

μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του συνδικαλισμού, σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η διατήρηση ενδιάμεσης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΣΕΕ και 

των αντίστοιχων δομών του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την 

πληροφόρηση σχετικά με άλλες προσεγγίσεις, μεθόδους και εργαλεία. 

Το υλικό των σχετικών εκδηλώσεων / ημερίδων, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις από 

τις συναντήσεις εργασίας της ΕΣΕΕ με εκπροσώπους των παραπάνω δομών και από 

τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις/ημερίδες, θα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα της δομής ισότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 3: 

- Π.3.1 /  Δίκτυο Δομής Ισότητας. 

- Π.3.2 /  Συμμετοχή σε ημερίδες – εκδηλώσεις.  

 

Δράση 4: «Ενέργειες Δημοσιότητας» 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου, έως 3 ημερίδες με σκοπό την προβολή και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της πράξης, την ενίσχυση της συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και 

τη λήψη ανατροφοδότησης από γυναίκες επιχειρηματίες και συνδικαλίστριες. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση 

των παραπάνω ημερίδων. Αναλυτικότερα, οι δαπάνες αυτές αφορούν: 

• Εκτυπώσεις Έντυπου Υλικού  

Στο πλαίσιο των ημερίδων που θα πραγματοποιήσει η ΕΣΕΕ, θα χρειασθεί ο 

σχεδιασμός και η εκτύπωση σχετικού έντυπου υλικού (προσκλήσεις, αφίσα, 

ενημερωτικό υλικό ημερίδας).  

Η συγκεκριμένη προμήθεια υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ. 

• Μεταφορές έντυπου υλικού 

Η δράση αυτή, συνδέεται με τη μεταφορά του έντυπου υλικού ενημέρωσης 

(προσκλήσεις, αφίσα, ενημερωτικό υλικό ημερίδας) και λοιπών εγγράφων στο πλαίσιο 

του έργου. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΣΕΕ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗΣ 4: 

- Π.4 /  Διοργάνωση 3 ημερίδων.  
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2 Χρονοδιάγραμμα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 

 

   

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Μ23 Μ24 Μ25 Μ26 Μ27 Μ28 Μ29 Μ30 Μ31 Μ32 Μ33 Μ34 Μ35 Μ36 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕ

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιαν

-12 
Φεβ-
12 

Μαρ-
12 

Απρ-
12 

Μαϊ-
12 

Ιουν-
12 

Ιουλ-
12 

Αυγ-
12 

Σεπ-
12 

Οκτ-
12 

Νοε-
12 

Δεκ-
12 

Ιαν-
13 

Φεβ-
13 

Μαρ-
13 

Απρ-
13 

Μαϊ-
13 

Ιουν-
13 

Ιουλ-
13 

Αυγ-
13 

Σεπ-
13 

Οκτ-
13 

Νοε-
13 

Δεκ-
13 

Ιαν-
14 

Φεβ-
14 

Μαρ-
14 

Απρ-
14 

Μαϊ-
14 

Ιουν-
14 

Ιουλ-
14 

Αυγ-
14 

Σεπ-
14 

Οκτ
-14 

Νοε
-14 

Δεκ-
14 

  

«Ενίσχυση και 
υποστήριξη 
γυναικών για τη 
συμμετοχή τους 
στην εμπορική 
επιχειρηματικότητα 
και τον εμπορικό 
συνδικαλισμό» 

05/12/11-     
31/12/14 

                                                                                                

Π.1 

Π.1 / Δομή 
Ισότητας των 
φύλων στην 
Ε.Σ.Ε.Ε. 

31 μήνες 
[Μ6 – Μ36] 

                                                                                                

Π.2.1.Α 
Π.2.1.A / 
Ιστοσελίδα Δομής 
Ισότητας 

32 Μήνες      
[Μ5 – Μ36]     

                                                                                                

Π.2.1.Β 
Π.2.1.Β /  Βάση 
δεδομένων Δομής 
Ισότητας 

32 Μήνες      
[Μ5 – Μ36]     

                                                                                                

Π.2.2 Π.2.2 / Αρχείο 
νομικών θεμάτων  

3 Μήνες      
[Μ3 – Μ5]  

                                                                                                

Π.2.3.1.Α 

Π.2.3.1.Α / 
Κατάλογος βασικών 
ερωτήσεων – 
απαντήσεων της 
ενότητας 1: 
«Οικονομικά 
θέματα»  

3 Μήνες      
[Μ4 – Μ6]  

                                                                                                

Π.2.3.1.Β 

Π.2.3.1.Β / 
Υποστήριξη των 
στελεχών της 
γραμμής 
υποστήριξης σε 
θέματα της 
ενότητας 1: 
«Οικονομικά 
θέματα»  

31 Μήνες      
[Μ6 – Μ36]  

                                                                                                

Π.2.3.2.Α 

Π.2.3.2.Α / 
Κατάλογος βασικών 
ερωτήσεων – 
απαντήσεων της 
ενότητας 2: 
«Ασφαλιστικά και 
εργασιακά θέματα»  

3 Μήνες      
[Μ4 – Μ6]  

                                                                                                

Π.2.3.2.Β 

Π.2.3.2.Β / 
Υποστήριξη των 
στελεχών της 
γραμμής 
υποστήριξης σε 
θέματα της 
ενότητας 2: 
«Ασφαλιστικά και 
εργασιακά θέματα» 

31 Μήνες      
[Μ6 – Μ36] 

                                                                                                

Π.2.3.3.Α 

Π.2.3.3.Α / 
Κατάλογος βασικών 
ερωτήσεων – 
απαντήσεων της 
ενότητας 3: 
«Εμπορικό Δίκαιο»  

3 Μήνες      
[Μ4 – Μ6]  
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Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Μ23 Μ24 Μ25 Μ26 Μ27 Μ28 Μ29 Μ30 Μ31 Μ32 Μ33 Μ34 Μ35 Μ36 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕ

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιαν

-12 
Φεβ-
12 

Μαρ-
12 

Απρ-
12 

Μαϊ-
12 

Ιουν-
12 

Ιουλ-
12 

Αυγ-
12 

Σεπ-
12 

Οκτ-
12 

Νοε-
12 

Δεκ-
12 

Ιαν-
13 

Φεβ-
13 

Μαρ-
13 

Απρ-
13 

Μαϊ-
13 

Ιουν-
13 

Ιουλ-
13 

Αυγ-
13 

Σεπ-
13 

Οκτ-
13 

Νοε-
13 

Δεκ-
13 

Ιαν-
14 

Φεβ-
14 

Μαρ-
14 

Απρ-
14 

Μαϊ-
14 

Ιουν-
14 

Ιουλ-
14 

Αυγ-
14 

Σεπ-
14 

Οκτ
-14 

Νοε
-14 

Δεκ-
14 

Π.2.3.3.Β 

Π.2.3.3.Β / 
Υποστήριξη των 
στελεχών της 
γραμμής 
υποστήριξης σε 
θέματα της 
ενότητας 3: 
«Εμπορικό Δίκαιο»  

31 Μήνες      
[Μ6 – Μ36]  

                                                                    

  

Π.2.3.4.Α 

Π.2.3.4.Α / 
Κατάλογος βασικών 
ερωτήσεων – 
απαντήσεων της 
ενότητας 4: 
«Συνδικαλιστικά 
θέματα»  

3 Μήνες      
[Μ4 – Μ6]  

                                                                    

  

Π.2.3.4.Β 

Π.2.3.4.Β / 
Υποστήριξη των 
στελεχών της 
γραμμής 
υποστήριξης σε 
θέματα της 
ενότητας 4: 
«Συνδικαλιστικά 
θέματα»  

31 Μήνες      
[Μ6 – Μ36] 

                                                                    

  

Π.3.1           
Π.3.2 

Π.3.1 /  Δίκτυο 
Δομής Ισότητας  
Π.3.2 /  Συμμετοχή 
σε ημερίδες - 
εκδηλώσεις 

34 Μήνες      
[Μ3 – Μ36] 

                                                                    

  

Π.4.1 Π.4.1/ 3 Ημερίδες 34 Μήνες      
[Μ3 – Μ36] 

                                                                    

  

Π.4.2 

Π.4.2/ Σχεδιασμός 
και εκτυπώσεις 
έντυπου υλικού για 
ημερίδες 
(προσκλήσεις, 
αφίσα, 
ενημερωτικό υλικό 
ημερίδας) 

34 Μήνες      
[Μ3 – Μ36] 

                                                                    

  

Π.4.3 Π.4.3/ Μεταφορές 
έντυπου υλικού 

34 Μήνες      
[Μ3 – Μ36] 

                                                                    

  

Προμήθεια 
Αναλωσίμων  

9 μήνες 
[Μ1 – Μ9] 

                                                                    

  

Προμήθεια 
Εξοπλισμού  

9 μήνες 
[Μ1 – Μ9] 

                                                                    

  

Λ
Ο
ΙΠ
Α

 Δ
Ρ
Α
ΣΗ
Σ 

1 

Δημοσιεύσεις 
Προσκλήσεων 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για 
ενημέρωση ομάδας 
στόχου / για 
πρόσληψη 
στελεχών & 
Δημοσιεύσεις 
Δελτίων Τύπου 

36 μήνες 
[Μ1 – Μ36] 
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3 Πίνακας Απασχόλησης Ομάδας Έργου 

Επισυνάπτεται Πίνακας Απασχόλησης, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε στέλεχος της Ομάδας 

Έργου στοιχεία όπως: κόστος ανθρωπομήνα, καθεστώς απασχόλησης, παραδοτέα (Α/Μ και 

κόστος ανά παραδοτέο). 
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Πίνακας απασχόλησης ομάδας έργου 

Α/Α ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α/Μ 

1 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1  

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΗΘΟΣ 

ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΟΥ) 

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Απασχόληση στο έργο  με Σύμβαση Έργου, 

σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε στην 

11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.1/ Δομή Ισότητας των φύλων στην ΕΣΕΕ (Αναφορές 

πεπραγμένων των 3 στελεχών της Δομής Ισότητας σε 

μηνιαία βάση / Παρουσιολόγια των στελεχών που 

απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου κλπ.)   

33,00 

ΣΥΝΟΛΟ 33,00 

2 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2  

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ) 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ                      

Απασχόληση στο έργο  με Σύμβαση 

Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου, σύμφωνα με διαδικασία που 

ορίστηκε στην 11/10/2010 απόφαση 

προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.1/ Δομή Ισότητας των φύλων στην ΕΣΕΕ (Αναφορές 

πεπραγμένων των 3 στελεχών της Δομής Ισότητας σε 

μηνιαία βάση / Παρουσιολόγια των στελεχών που 

απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου κλπ.)   

33,00 

ΣΥΝΟΛΟ 33,00 

3 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΙΜΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΕΕ) 

Μόνιμο στέλεχος της ΕΣΕΕ, απασχόληση 

80% στο έργο, από 1/3/2012 ΕΩΣ  

31/12/2014. 

Π.1 / Δομή Ισότητας των φύλων στην ΕΣΕΕ(Αναφορές 

πεπραγμένων των 3 στελεχών της Δομής Ισότητας σε 

μηνιαία βάση / Παρουσιολόγια των στελεχών που 

απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου κλπ.)   

27,20 

ΣΥΝΟΛΟ 27,20 
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Α/Α ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α/Μ 

4 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 

(ΝΟΜΙΚΟΣ) 

ΝΟΜΙΚΟΣ                                                 

Απασχόληση στο έργο με Σύμβαση Έργου, 

σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε στην 

11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.2.2 / Αρχείο νομικών θεμάτων  2,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2,00 

Π.2.3.1.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – 

απαντήσεων της ενότητας 1: «Οικονομικά θέματα»  
1,00 

5 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5 

(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με 

εξειδίκευση σε 

λογιστικά και 

φοροτεχνικά θέματα) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

με εξειδίκευση σε λογιστικά και φοροτεχνικά 

θέματα. Απασχόληση στο έργο με Σύμβαση 

Έργου, σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε 

στην 11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.2.3.1.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής 

υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 1: «Οικονομικά 

θέματα»  

5,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 

Π.2.3.2.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – 

απαντήσεων της ενότητας 2: «Ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα»  

1,00 

6 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με 

εξειδίκευση σε 

ασφαλιστικά και 

εργασιακά θέματα) 

ΝΟΜΙΚΟΣ  

με εξειδίκευση σε ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα. Απασχόληση στο έργο με Σύμβαση 

Έργου, σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε 

στην 11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.2.3.2.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής 

υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 2: «Ασφαλιστικά και 

εργασιακά θέματα» 

5,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 
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Α/Α ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α/Μ 

Π.2.3.3.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – 

απαντήσεων της ενότητας 3: «Εμπορικό Δίκαιο»  1,00 

7 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με 

εξειδίκευση στο 

Εμπορικό Δίκαιο) 

ΝΟΜΙΚΟΣ  

με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο. 

Απασχόληση στο έργο με Σύμβαση Έργου, 

σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε στην 

11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.2.3.3.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής 

υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 3: «Εμπορικό 

Δίκαιο»  
5,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 

Π.2.3.4.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – 

απαντήσεων της ενότητας 4: «Συνδικαλιστικά θέματα»  1,00 

8 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με 

εξειδίκευση στη 

Συνδικαλιστική 

Νομοθεσία) 

  

ΝΟΜΙΚΟΣ  

με εξειδίκευση στη Συνδικαλιστική Νομοθεσία.

Απασχόληση στο έργο με Σύμβαση Έργου, 

σύμφωνα με διαδικασία που ορίστηκε στην 

11/10/2010 απόφαση προεδρείου ΕΣΕΕ. 

Π.2.3.4.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής 

υποστήριξης σε θέματα της ενότητας 4: «Συνδικαλιστικά 

θέματα»  
5,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119,20 
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4 Πίνακας Συσχετισμού Παραδοτέων / Απασχόλησης Ομάδας 

Έργου 

Π.1 / Δομή Ισότητας των φύλων στην ΕΣΕΕ (Αναφορές πεπραγμένων των 3 στελεχών της 
Δομής Ισότητας σε μηνιαία βάση / Παρουσιολόγια των στελεχών που απασχολούνται με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κλπ.)   

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1                            

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΟΥ) 
33,0 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2  

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ) 
33,0 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3  

(ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΕΕ) 
27,2 

ΣΥΝΟΛΟ 93,2 

 

Π.2.2 / Αρχείο νομικών θεμάτων  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 (ΝΟΜΙΚΟΣ) 2,0 

ΣΥΝΟΛΟ 2,0 

 

Π.2.3.1.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της 
ενότητας 1: «Οικονομικά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5  

(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με εξειδίκευση σε λογιστικά και 

φοροτεχνικά θέματα) 

1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 1,0 
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Π.2.3.1.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης σε 
θέματα της ενότητας 1: «Οικονομικά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5  

(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με εξειδίκευση σε λογιστικά και 

φοροτεχνικά θέματα) 

5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5,0 

 

Π.2.3.2.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της 
ενότητας 2: «Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6  

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση σε ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα) 

1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 1,0 

 

Π.2.3.2.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης σε 
θέματα της ενότητας 2: «Ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6  

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση σε ασφαλιστικά και εργασιακά 

θέματα) 

5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5,0 

 

 



«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική 
επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563        21 

Π.2.3.3.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της 
ενότητας 3: «Εμπορικό Δίκαιο» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο) 
1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 1,0 

 

Π.2.3.3.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης σε 
θέματα της ενότητας 3: «Εμπορικό Δίκαιο» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο) 
5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5,0 

 

Π.2.3.4.Α / Κατάλογος βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων της 
ενότητας 4: «Συνδικαλιστικά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση στη Συνδικαλιστική Νομοθεσία) 
1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 1,0 

 

Π.2.3.4.Β / Υποστήριξη των στελεχών της γραμμής υποστήριξης σε 
θέματα της ενότητας 4: «Συνδικαλιστικά θέματα» 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8 

(ΝΟΜΙΚΟΣ με εξειδίκευση στη Συνδικαλιστική Νομοθεσία) 
5,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5,0 
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5 Πρόβλεψη Μηνιαίων / Δίμηνων δαπανών υποέργου 1 

 

 

ΕΣΕΕ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

(2012) 

    ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 
ΣΥΝΟΛΟ 

2012 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

305575 ΥΕ 1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

0,00 4.000,00 3.550,00 17.772,71 17.272,95 11.233,88 7.197,49 4.639,96 6.196,75 4.639,96 8.130,58 13.912,01 98.546,29 

   1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

4.000,00 21.322,71 28.506,83 11.837,45 10.836,71 22.042,59 98.546,29 
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ΕΣΕΕ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

(2013) 

    ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 
ΣΥΝΟΛΟ 

2012 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

305575 ΥΕ 1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

7.105,96 5.827,80 8.530,58 13.841,43 5.602,83 12.603,00 7.912,93 4.639,96 6.196,75 4.639,96 8.130,58 13.912,01 98.943,77 

   1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

12.933,76 22.372,01 18.205,82 12.552,89 10.836,71 22.042,59 98.943,77 
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ΕΣΕΕ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

(2014) 

    ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 
ΣΥΝΟΛΟ 

2012 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

305575 ΥΕ 1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

7.105,96 5.827,80 8.530,58 5.591,43 7.817,01 15.403,00 7.912,93 4.639,96 6.196,75 20.259,08 6.961,46 6.263,99 102.509,94 

   1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

12.933,76 14.122,01 23.220,01 12.552,89 26.455,83 13.225,45 102.509,94 

 


