
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445731) 

 
 Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 1824 / 31-03-2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση των Πράξεων 

«Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη 

οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Α.Π.7 – Α.Π.8)», οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί 

ΟΠΣ: 445730 και 445731 αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, η ΕΣΕΕ υλοποιεί το υποέργο 6 με τίτλο «Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ», το οποίο αφορά σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης 

(ΠΔΒΕ) που θα υλοποιήσει η ΕΣΕΕ και απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, 

επιχειρηματίες/εμπόρους και υποψήφιους εμπόρους/επιχειρηματίες. Τα προγράμματα αυτά θα 

υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blended learning).  

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων  και δεξιοτήτων 

με διττό στόχο: 

α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται 

εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – 

«δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της 

προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό 

περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 «Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΣΕΕ» των 

παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με: 
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Α. Ένα (1) στέλεχος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός 

θέσης: 445730-1/03), για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση των εξής δράσεων οργάνωσης, 

συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου: 

- διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου,  
- διεκπεραίωση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου του υποέργου, 
- επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων των Πράξεων (Σύνταξη Πρόσκλησης 

Μητρώου Εκπαιδευτών, αξιολόγηση υποψηφίων και δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών, 
διαχείριση ζητημάτων πλατφόρμας e-learning, εκπόνηση Οδηγού Υλοποίησης Προγραμμάτων 
Δια Βίου Εκπαίδευσης),  

- οργάνωση και συντονισμός της Κεντρικής Γραμματείας Προγραμμάτων και του γραφείου 
Helpdesk, 

- επικοινωνία και ενημέρωση εμπλεκομένων (σύγκλιση και συντονισμός σε τακτά χρονικά 
διαστήματα συγκεντρώσεων της Ομάδας Έργου, με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων αλλά 
και την ανταλλαγή / μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου για 
θέματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων). 

- υποστήριξη για την υλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης σε αναδόχους (αναπαραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, αναλώσιμα, σίτιση εκπαιδευομένων, ενοικίαση εκπαιδευτικών 
αιθουσών). 

Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης: από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 30/06/2015 
(μετά από δίμηνη δοκιμαστική περίοδο). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ (συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση). 
- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 

φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, 

διαχείρισης και παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

Β. Ένα (1) στέλεχος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός 

θέσης: 445730-1/04), για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση των εξής δράσεων οργάνωσης, 

συντονισμού και επιστημονικής εποπτείας υλοποίησης του υποέργου: 

- διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου και λογιστική υποστήριξη του υποέργου,  
- διεκπεραίωση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του 

οικονομικού αντικειμένου του υποέργου, 
- οργάνωση και συντονισμός της Κεντρικής Γραμματείας Προγραμμάτων και του γραφείου 

Helpdesk, 
- επικοινωνία και ενημέρωση εμπλεκομένων (σύγκλιση και συντονισμός σε τακτά χρονικά 

διαστήματα συγκεντρώσεων της Ομάδας Έργου, με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων αλλά 
και την ανταλλαγή / μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου για 
θέματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων). 

- υποστήριξη για την υλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης σε αναδόχους (αναπαραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, αναλώσιμα, σίτιση εκπαιδευομένων, ενοικίαση εκπαιδευτικών 
αιθουσών). 

Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης: από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 30/06/2015 
(μετά από δίμηνη δοκιμαστική περίοδο). 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 

φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε οικονομική / λογιστική υποστήριξη 

σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα. 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (σε αντικείμενο συναφές με αυτό του έργου), 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 -> Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -> 

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: [αναγράφεται ευκρινώς ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση] 

Για το υποέργο 6 των Πράξεων: «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς 

εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Α.Π.7 – Α.Π.8)»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 02/05/2014 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 καλύπτουν τα ως 

άνω ορισθέντα απαραίτητα προσόντα.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κώστα Σαμουρέλη (e-

mail: ksamourelis@esee.gr).  

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
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