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«Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 290 / 04-03-2013 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

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

και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296253) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Η πράξη στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών για την 

ΕΣΕΕ, για τις 13 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 40 Εμπορικούς Συλλόγους συνολικά.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις, περιλαμβάνονται στην «Περίληψη 

Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1» της παραπάνω πράξης, η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ (www.esee.gr/Έργα της ΕΣΕΕ ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 

/Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 5, του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ πρόκειται 

να δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων, από το οποίο θα επιλεγούν στη συνέχεια συνεργάτες για 

την εκπόνηση και την υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών 

διεργασιών σε 51 φορείς (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 Εμπορικοί Σύλλογοι). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 

προσόντα: 

• Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα εξής γνωστικά 

πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική επιστήμη,  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

Επιχειρησιακή Οργάνωση, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Επιχειρηματική 

Συμβουλευτική.  

• Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
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αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών ή ανάπτυξης συστημάτων διοίκησης 

ποιότητας. 

• Εκπόνηση μελετών για δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στους 

τομείς της αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών, στην ανάπτυξη συστημάτων 

διοίκησης ποιότητας, στην ανάλυση κλάδων και τομέων της οικονομίας. 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (σε αντικείμενο συναφές με αυτό της πράξης), θα ληφθούν 

υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων από την αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης, 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 / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο 

ΕΣΠΑ / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβούλους στο πλαίσιο της πράξης 

«Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ»). 

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

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

Αίτηση για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων της Πράξης «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση 

υπηρεσιών ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296253) 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 05/04/2013 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 γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier 

αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Α. Κωνσταντά (e-mail: 

akonstantas@esee.gr). 

 

 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 


