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Αθήνα, 07/04/2017 

Αρ. Πρωτ. 3783 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία κοινού 
Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων των φορέων  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COS-
EarlyWarningEU-2016-4-01 

 

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Early Warning Europe, το οποίο συγχρηματοδοτείται  

από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές 

χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία),  θα δημιουργηθεί 

Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν συμβουλευτικά στις επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης Early Warning Europe (Έγκαιρη Προειδοποίηση) είναι η 

διάσωση ή/ και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας. Τα άμεσα και έμμεσα 

κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση 

και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη 

όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την 

ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.  

 

Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχουν: 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ως εθνικός συντονιστής και 

  

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο 

Κρήτης. 

 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της δράσης, προβλέπεται η καθιέρωση του θεσμού του 

Εθελοντή Μέντορα. Ο θεσμός του εθελοντή  Μέντορα αποτελεί μια επιτυχημένη και 

διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής αλληλεγγύης στον ευρωπαϊκό χώρο. 

  

Η δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης των επιχειρήσεων σε κρίση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή 

και τριτογενή τομέα της οικονομίας) στις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές. 
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Η συμμετοχή των μεντόρων στο παραπάνω έργο είναι εθελοντική, δηλαδή δεν προβλέπεται 

αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι της τάξεως από 2 έως 30 

ανθρωποώρες ανά επιχείρηση και θα παρέχονται προς τις επιχειρήσεις σε χρονικό διάστημα  από 

1 έως 10 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. 

Προβλέπεται η δωρεάν εκπαίδευσή τους στην μεθοδολογία και στα καινοτομικά εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, η αναγνώριση και η προβολή τους,  στο πλαίσιο 

ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού Προγράμματος. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη 

τους στο Μητρώο, θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Α) Επαρκή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία είτε στο χώρο παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, είτε ως επιχειρηματίες στους δευτερογενή και τριτογενή 

τομείς της οικονομίας 

 Β) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες ψυχολόγοι σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων 

 Γ) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες δικηγόροι, με 

προτιμητέα εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου 

   

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέχρι και την  Παρασκευή, 

12 Μαΐου 2017 σε μία από τις διευθύνσεις diktyo@imegsevee.gr  ή  infoprograms@eea.gr την 

σχετική συνημμένη αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  σε μορφή pdf και συνοδευόμενη 

από ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα. Για την αίτηση πατήστε εδω 

 

Κατόπιν αξιολόγησης και εφόσον το επιθυμούν  οι εθελοντές  μέντορες, τα βιογραφικά τους  θα 

αναρτάται στον ιστότοπο του προγράμματος και των φορέων υποδοχής των αιτήσεων. 

 

Οι εθελοντές μέντορες που θα ενταχθούν στο μητρώο, θα κληθούν να υπογράψουν μνημόνιο 

συνεργασίας χωρίς οικονομικό αντικείμενο, το οποίο θα περιέχει τις ηθικές δεσμεύσεις και των 

δύο πλευρών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  210-8837188 (Ηλίας Γεωργόπουλος) 

ΕΕΑ 210-3380236 (Σύρος Κοσκοβόλης)  

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΕΑ 

                

 

 

            Γεώργιος Καββαθάς                                              Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου 
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