
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ                           

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 Αριθ. Πρωτ.: Φ4-502/19-04-2013 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» 

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την Πράξη «Υποστήριξη 

Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο». Η πράξη είναι ενταγμένη στο 

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

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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

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

- Ιδιοκτήτες ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή αποχώρησης  

- Νεοεισερχόμενοι-ες στον τομέα του εμπορίου, νέοι-ες ηλικίας 15-29 ετών  

- Άνδρες και γυναίκες απασχολούμενοι -ες από 50 ετών και άνω 

Περισσότερες πληροφορίες γ ια τις παραπάνω Δράσεις, περιλαμβάνονται στην «Περίληψη 

Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1» της παραπάνω Πράξης, η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr/Έργα της  ΕΣΕΕ/ Ε.Π Ανάπτυξη 

ανθρώπινου Δυναμικού/ «Υ ποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο ελληνικό 

εμπόριο» ). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5 «Πιλοτική λειτουργία συμβουλευτικής – mentoring», του 

Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. πρόκειται να δημιουργήσει Μητρώο Συμβούλων, 

από το οποίο θα επιλεγούν στη συνέχεια συνεργάτες για την πιλοτική λειτουργία 

συμβουλευτικής – mentoring για τους ωφελούμενους της Πράξης (Ιδιοκτήτες ΜΜ εμπορικών 

          Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563                  1 / 3 

http://www.esee.gr/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%95/%CE%95.%CE%A0


επιχειρήσεων σε διαδικασία μεταβίβασης ή αποχώρησης, νέοι που εργάζονται ή επιθυμούν να 

εργαστούν στον κλάδο του εμπορίου, μεγαλύτεροι σε ηλικία απασχολούμενοι στο εμπόριο). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Συμβούλων, θα πρέπει να διαθέτουν 

τα παρακάτω προσόντα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα εξής γνωστικά πεδία: Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, Οικονομική επιστήμη, Διοίκηση Ανθρωπίνου δυναμικού, Επιχειρηματική 

Συμβουλευτική, Κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.  

- Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με 

αντικείμενο τη Διοίκηση επιχειρήσεων. 

- Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία σε αντικείμενο συναφή με αυτό της Πράξης (π.χ. 

συμβουλευτική-mentoring σε επιχειρηματίες, συμμετοχή σε αντίστοιχα μητρώα συμβούλων) 

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/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις/Επιχειρησιακά προγράμματα-Ε.Π Ανάπτυξη 

ανθρωπίνου Δυναμικού /Προσκλήσεις Εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για συμβούλους στο πλαίσιο της πράξης Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της 

Ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο). 

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.  

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 Υποστήριξη Δράσεων 

Διαχείρισης της Ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο (κωδικός ΟΠΣ: 296256) 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Παρασκευή 31/05/2013 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.  
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Για τυχόν διευκριν ίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαριλένα Τιτάκη            

(e-mail: mtitaki@esee.gr). 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Βασίλης Κορκίδης 

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


