
  
  
  

 
 
 

Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ  370/27-3-2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» που υλοποιείται από την Ένωση 

Φορέων (ΕΚΚΕ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,ΙΕΚΕΠ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΝΟΣΤΟΣ)  και η οποία 

είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Κωδικός ΟΠΣ 479988), το ΙΝΕΜΥ προτίθεται να  
συνεργαστεί με έξι (6) εμπειρογνώμονες επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου του έργου.   

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία θα συμβάλλει αφενός, στην ενδυνάμωση των θεσμικών 

αρμοδιοτήτων του Δήμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων που ζουν στην γεωγραφική του περιφέρεια, αφετέρου, στη 

διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες / δομές του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του 

Δήμου Αθηναίων. 

Οι θέσεις με κωδικό 479988/01 αφορούν (4) συνεργάτες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ α)Πολιτικών Επιστημών ή β) Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή γ) Κοινωνιολογίας και εργασιακή εμπειρία 2 ετών στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. 

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία της τελικής 
αξιολόγησης, είναι:  

(α) η εργασιακή εμπειρία επιπλέον των δύο ετών σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

επιχειρήσεις  και  θέματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

(β) η δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο Ομάδας Έργου, 

(γ) ο συσχετισμός του προφίλ του υποψηφίου (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία) με τις απαιτήσεις 

της θέσης, 

Ειδικότερα, οι ως άνω συνεργάτες θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα αντικείμενα: 

 

 
 



- Προώθηση δράσεων ΕΚΕ από επιχειρήσεις μέλη της ΕΣΕΕ 
Η παρέμβαση περιλαμβάνει την δημιουργία ενός Δικτύου Εμπορικών Επιχειρήσεων με 

πρωτοβουλία του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ που θα αναπτύξει δράσεις ΕΚΕ για την κάλυψη αναγκών των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Το Δίκτυο θα λειτουργήσει δυναμικά σε δύο 

στάδια ως εξής:  
Α’ Στάδιο: Διάγνωση αναγκών  

Επιτόπιοι έλεγχοι διάγνωσης αναγκών στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου της 

Αθήνας (π.χ. δημοτικά γηροκομεία και βρεφοκομεία, κέντρα υποδοχής αστέγων κ.ά).  

Β’ Στάδιο: Παροχή αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών  

Ανάπτυξη χορηγικών πακέτων με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών 

του Δήμου Αθηναίων. 

Οι θέσεις με κωδικό 479988/02 αφορούν (2) συνεργάτες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ α) Οικονομικών Επιστημών ή β) Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή συναφών πτυχίων και εργασιακή εμπειρία 2 ετών στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, προσόντα των υποψηφίων, στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία της τελικής 
αξιολόγησης, είναι:  

(α) η εργασιακή εμπειρία επιπλέον των δύο ετών σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

επιχειρήσεις  και  θέματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 

(β) η δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο Ομάδας Έργου, 

(γ) ο συσχετισμός του προφίλ του υποψηφίου (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία) με τις απαιτήσεις 

της θέσης, 

Οι ως άνω συνεργάτες θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα αντικείμενα: 

-Υποστήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων μελών της ΕΣΕΕ για την ίδρυση ή συμμετοχή σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις: 
Ειδικότερα, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν κατ’ ελάχιστον θα 

περιλαμβάνουν: 

• υπηρεσίες νομικής στήριξης, για θέματα που αφορούν την ίδρυση κοινωνικών 

επιχειρήσεων, 

• υπηρεσίες υποστήριξης στον καθορισμό της στρατηγικής (business planning & strategy) 

των κοινωνικών επιχειρήσεων 

• συμβουλευτική στήριξη στους τομείς της οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών 

επιχειρήσεων, 

 
 



• υπηρεσίες υποστήριξης αναφορικά με την αποδοτική χρηματοοικονομική λειτουργία των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, 

• συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης 

που αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 

• υπηρεσίες στήριξης στους τομείς του marketing, της δικτύωσης και της εξωστρέφειας 

των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

(Internet, e-commerce, social media, B2B & B2C marketplaces).  

Σκοπός είναι η δημιουργία επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέα του 

Εμπορίου, ως εναλλακτικό μοντέλο υγιούς επιχειρηματικότητας 

- Την εμπορική συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις με σκοπό: α) την επίτευξη της 

βιωσιμότητας νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και του θεσμού της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας εν γένει, ως πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας, β) 

την κατάδειξη των οφελών που μπορούν να προκύψουν για υφιστάμενες εμπορικές 

επιχειρήσεις από ενδεχόμενες στρατηγικές συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους (win – win) με 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Το ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ θα προχωρήσει σε δράσεις δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων με 

υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και σε δράσεις προβολής της δραστηριότητας των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και υπηρεσιών τους προς τις εμπορικές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μηχανισμός matching προσφορών και ζητήσεων 

για την υποβοήθηση της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του εμπορικού τομέα και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα.  

Με τους/τις τελικώς επιλεγέντες/επιλεχθείσες υποψηφίους/υποψήφιες θα υπογραφoύν 

Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου με διάρκεια έως το τέλος του φυσικού αντικειμένου του έργου ήτοι 

30/10/2015.   

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγγραφα απόδειξης 

προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του  ΙΝΕΜΥ 

(www.inemy.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 την θέση 479988/01 και 479988/02 για το έργο: [αναγράφεται ευκρινώς ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση]  

 
 

http://www.inemy.gr/


«Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου 

Αθηναίων» 

και θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως μέχρι και την Παρασκευή 17/04/2015 και ώρα 14:00 στο 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών στη διεύθυνση Πετράκη  16, TΚ 10563, Αθήνα (Γραμματεία, 

2ος όροφος) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην παραπάνω 

διεύθυνση. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κο  Γεωργοκώστα 

Νικόλαο.(e-mail:nikgeo@esee.gr).  

Για το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών 

Ο Πρόεδρος  
 

 
    Βασίλης Κορκίδης 

 

 
 


