
 

           

 

 

 

 

 

 

                                                              ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» 

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 (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη 

δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. 

ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η συγκεκριμένη Πράξη, αποτελείται από δύο υποέργα, ως εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) 

άτομο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/11) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου που θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα παραδοτέα του προγράμματος σε συνεργασία με 

την Ομάδα Έργου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω προσόντα.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο ΑΕΙ. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντικείμενα σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος τα 

οποία να σχετίζονται με το σχεδιασμό ή την τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος (κατά ISO 14000 ή EMAS κ.ά.). 
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Επισημαίνεται πως επιπλέον εμπειρία σε συντονισμό, διαχείριση και διοίκηση έργων που 

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο όπως και 

μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τα γνωστικά πεδία Περιβαλλοντικών Επιστημών, Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα.  

Η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων. 

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 υποβάλουν 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 την πράξη: «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης  για τις εμπορικές  επιχειρήσεις» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Παρασκευή 21/3/2014 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. Λ. Σπύρου (e-mail: 

lspyrou@esee.gr). 

 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
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