
 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση 

της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής 
τους στον κοινωνικό διάλογο  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Αριθ. Πρωτ.: Φ4- 2424/ 19-09-2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους - ΙΝΕ ΓΣΕΕ -  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - ΣΕΒ - μετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινής 

δράσης υπό τον τίτλο «Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής 

συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο». 

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί  το υποέργο 2 «Ενίσχυση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του 

κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 466074) και συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στόχος του υποέργου είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης πρώτον στη διαπραγματευτική 

συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων σε κλαδικό επίπεδο, και δεύτερον στη σχέση των 

οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων με τα μέλη τους ως προς τα οφέλη και την αξία των 

αποτελεσμάτων της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο, με 

σύμβαση έργου, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης και γραμματειακής 

υποστήριξης της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 466074/05). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα.  

 Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικών επιστημών  

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης Ευρωπαϊκής γλώσσας    

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους   
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Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών-καλή γνώση παραπάνω 

Ευρωπαϊκών γλωσσών), θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των 

υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

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: (466074/05) 

[αναγράφεται ευκρινώς ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση] 

Για την πράξη: «Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής 

συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 03/10/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  

όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) 

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.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γούναρη Δήμητρα (e-

mail: dgounari@esee.gr).  

Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Βασίλειος Κορκίδης 
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