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ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη δράσεων 

διαχείρισης της ηλικίας στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296256) και συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Η πράξη στοχεύει στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στον τομέα της διαχείρισης της ηλικίας 

για τις εξής ομάδες – στόχους  που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό εμπόριο: 

1. Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή απο-

χώρησης (Άξονας 1). 

2. Νεοεισερχόμενοι-ες στον τομέα του εμπορίου, νέοι-ες ηλικίας 15-29 ετών (Άξονας 2). 

3. Άνδρες και γυναίκες απασχολούμενοι -ες από 50 ετών και άνω (Άξονας 3). 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις, περιλαμβάνονται στην «Περίληψη Από-

φασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης», η οποία είναι αναρτη-

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

δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται 

να συνεργαστεί με 4 εξωτερικούς συνεργάτες, με σύμβαση έργου. Ο παρακάτω πίνακας περι-

λαμβάνει, για κάθε έναν κωδικό θέσης, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου σύμβασης έργου 

και των σχετικών απαραίτητων προσόντων: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

296256/01 1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ HELP DESK / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

- Λειτουργία γραφείου Help Desk (Υπηρεσία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης των ωφελουμένων της πράξης, καθώς και συντονισμός 
των συμβούλων – μεντόρων που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της 
πράξης). 

- Επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων της πράξης. 
- Παροχή υποστήριξης για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των 
διοικητικών ενεργειών που αφορούν την πράξη (Αξιολόγηση υποψηφίων 
συμβούλων – μεντόρων / Αξιολόγηση υποψηφίων αναδόχων λοιπών υ-
ποέργων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων / Αξιολόγηση και παραλα-
βή παραδοτέων). 

- Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων:  Γενικό Σχέδιο Δρά-
σης (Master Plan) για τον Άξονα 1, 2 και 3 / Σχέδιο εξειδίκευσης των 
δράσεων (Action Plan)  για τον Άξονα 1, 2 και 3. 

Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης: 23 ανθρωπομήνες 

 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 
- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 
σε συντονισμό, διαχείριση και διοί-
κηση έργων ΕΚΤ (συγχρηματοδο-
τούμενα από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο). 

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικεί-
μενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, 
(β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας. 

296256/02 

 

 

 

3 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων:   

- Έκθεση καλών πρακτικών στην Ελλάδα και διεθνώς για τον Άξονα 1, 2 
και 3.  

- Γενικό Σχέδιο Δράσης (Master Plan) για τον Άξονα 1, 2 και 3.  

- Σχέδιο εξειδίκευσης των δράσεων (Action Plan)  για τον Άξονα 1, 2 και 3. 

Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης:  

6 ανθρωπομήνες για κάθε έναν ερευνητή / μελετητή 

 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικο-
νομικής κατεύθυνσης. 

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 
στην έρευνα και μελέτη θεμάτων 
σχετικών με το αντικείμενο της 
Πράξης «Υποστήριξη δράσεων δια-
χείρισης της ηλικίας στις μικρομε-
σαίες εμπορικές επιχειρήσεις».  

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας. 

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

πόψη 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 / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της Ε-

ΣΕΕ στο ΕΣΠΑ).   

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

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

Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ:  

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

Για την πράξη: «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στις μικρομεσαίες ε-

μπορικές επιχειρήσεις»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Δευτέρα 23/01/2012 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

               Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 2 / 3



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 γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντί-

στοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απα-

ραίτητα προσόντα.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Χριστοπούλου (e-

mail: dchristopoulou@esee.gr).  

Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
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