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                                        ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 199 / 13-02-2012 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία 

Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές 

επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με πέντε (5) 

Συμβούλους / μέντορες, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296255 / 11), για την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προς Εμπορικές Πολύ Μικρές 

& Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΠΜΕ & ΜΜΕ.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

Τίτλο σπουδών (από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα) στους τομείς: (α) της 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και (β) λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης ή/και (γ) 

των πωλήσεων ή/και (δ) της εξυπηρέτησης πελατών ή/και (ε) του μάρκετινγκ ή/και (στ) της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. 

ή/και  

Αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή/και 

κατάρτισης στους τομείς: (α) της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και (β) 

λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης ή/και (γ) των πωλήσεων ή/και (δ) της εξυπηρέτησης 

πελατών ή/και (ε) του μάρκετινγκ ή/και (στ) της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. 

ή/και  

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ελληνική επιχείρηση ή αντίστοιχης διάρκειας 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς: (α) της 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και (β) λογιστικής/οικονομικής διαχείρισης ή/και (γ) 
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των πωλήσεων ή/και (δ) της εξυπηρέτησης πελατών ή/και (ε) του μάρκετινγκ ή/και (στ) της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των 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 / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της 

ΕΣΕΕ στο ΕΣΠΑ).   

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: [296255 / 11] 

Για την πράξη: «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 16/03/2012 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 προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Γούναρη (e-mail: 

dgounari@esee.gr).  

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 


