
 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4659/2-10-2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Ελληνική  Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους - ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Στέγη Βιομηχανίας - ΙΝΣΕΤΕ μετέχουν στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινής δράσης υπό τον τίτλο «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων 

για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος 

Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013». 

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί  το υποέργο 5 «Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από την ΕΣΕΕ» Η πράξη 

είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 520388) και 

συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το υποέργο 5 αφορά στην υλοποίηση ποιοτικής κλαδικής μελέτης διερεύνησης δεξιοτήτων που 

θα διεξαχθεί από την ΕΣΕΕ. Παρόμοια υποέργα ποιοτικών κλαδικών μελετών που θα διεξαχθούν 

από τους άλλους εργοδοτικούς φορείς είναι τα υποέργα 3,4,5 και τα οποία προβλέπεται να 

έχουν παρόμοια μεθοδολογία με το παρόν υποέργο.   

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με πέντε (5) άτομα, 

με σύμβαση έργου, για α) την επιστημονική υποστήριξη και συντονισμό του υποέργου 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/01) και β) την υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 

520038/02, 520038/03, 520038/04, 520038/05),  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα ανά κωδικό θέσης: 

 

 

 

           
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/01 

 Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης σχετικής με το αντικείμενο της πράξης.        

 Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το περιεχόμενο της πράξης.  

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέση επιστημονικού υπευθύνου σε 

έργα συναφή με το περιεχόμενο της πράξης.  

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (διδακτορικός τίτλος σπουδών-ερευνητικό/συγγραφικό έργο), 

θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 520038/02,  520038/03,  520038/04, 520038/05 

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το περιεχόμενο της πράξης.  

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε εκπόνηση μελετών, 

πρωτογενών ερευνών κτλ.  

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία, 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: (520038/01, 520038/02, 520038/03, 520038/04, 

520038/05) 

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

Για την πράξη: «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση 

αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας» στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013» 

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών 
κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς είτε με courier εντός της αποκλειστικής 
προθεσμίας, έως  και την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 12:00 στην παρακάτω 
διεύθυνση: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Μητροπόλεως 
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42, TΚ 10563, Αθήνα,4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ). Σημειώνεται ότι αιτήσεις μετά την 
παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές. 

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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