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«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 

 
 Αριθ. Πρωτ.: Φ4-258 / 25-02-2011 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

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

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις 

εμπορικές  επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 

296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο, με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υποστήριξη της υλοποίησης της 

πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 296254/02). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα 

παρακάτω προσόντα.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/02: 

 Πτυχίο ΑΕΙ.  

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντικείμενα σχετικά με τη Διαχείριση του περιβάλλοντος 

(σχεδιασμός ή τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης του Περιβάλλοντος κατά ISO 14000 ή 

EMAS κ.ά).  

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο: αίτηση συμμετοχής, 

βιογραφικό σημείωμα, τα έγγραφα απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση 

γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων. Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (αίτηση 
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συμμετοχής, τρόποι απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) 

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr).  Η διαδικασία αξιολόγησης θα 

περιλαμβάνει και συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων.  

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: [αναγράφεται ευκρινώς ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση] 

Για το έργο: «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές  επιχειρήσεις»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 01/04/2011 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 
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