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                                                      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 2197 / 03-07-2014 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία 

Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές 

επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με: 

Έναν (1) εμπειρογνώμονα / επιστήμονα, με σύμβαση έργου, στον τομέα της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της διαχείρισης 

θεμάτων τραπεζικού δανεισμού τους (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255/06), που θα αναλάβει την 

προετοιμασία, την εκπαίδευση, το συντονισμό, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση συμβούλων 

/ μεντόρων οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον 

παραπάνω τομέα. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ στο αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο.  

 Μεταπτυχιακό τίτλο. 

 Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υποστήριξη Ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στον τομέα της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 Άριστη γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και 

ιδιαίτερα των σύγχρονων αναγκών των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. 
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Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγγραφα 

απόδειξης προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ (www.esee.gr -> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -> 

Επιχειρησιακά Προγράμματα -> Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού -> 

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).  

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

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

Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 296255/06 

Για την πράξη: «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή  25/07/2014 και ώρα 14:00 στην 

παρακάτω διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  

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.  

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι οι κάτωθι: 

Α/Α Περιγραφή Κριτηρίου 
Βαρύτητα 
Κριτηρίου 

1 Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης.  

30% 

2 Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο Ομάδας Έργου. 

40% 

3 Γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική 
επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα των σύγχρονων αναγκών 
των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. 

30% 

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

ipappa@esee.gr).  

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
 


