
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΕΡΜΕΙΟΝ 2   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α.Π. 7 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 

Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700) 

Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701) 

 
 Αριθ. Πρωτ.: Φ4 - 789 / 06-07-2011 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 -  

Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων 

(Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 

αντίστοιχα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

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

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και 

υποστηρικτικές δράσεις» των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με: 

Α. Δύο (2) στελέχη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός 

θέσεων: ΕΡΜΕΙΟΝ 2 / 01), για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των εξής υποστηρικτικών 

δράσεων: 

- Λειτουργία Γραφείου Help Desk. 
- Λειτουργία Γραμματείας Προγράμματος. 
- Επικαιροποιήσεις βάσης δεδομένων Μητρώου εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. 
- Εκπαιδευτική και διαχειριστική υποστήριξη συστήματος e-learning (για τα 26 προγράμματα 

του θεματικού άξονα 1). 
- Εσωτερική αξιολόγηση Προγράμματος. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 
- Εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με τη Δια Βίου Μάθηση.    
- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 

φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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Β. Τέσσερα (4) στελέχη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 

(Κωδικός θέσεων: ΕΡΜΕΙΟΝ 2 / 02), για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των εξής 

υποστηρικτικών δράσεων: 

- Λειτουργία Γραφείου Help Desk. 
- Λειτουργία Γραμματείας Προγράμματος. 
- Επικαιροποιήσεις βάσης δεδομένων Μητρώου εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης ή/και 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ενηλίκων.  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

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).   

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 τις πράξεις: «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 -  προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο 

δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΠ7 / ΑΠ8 / ΑΠ9)»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τετάρτη 10/08/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος  

όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) 

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 
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