Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις θέσης δράσεων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics

H χορήγηση αιγίδας από την Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) αποτελεί μια σημαντική διαδικασία κατά
την οποία λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιολόγησης και προϋποθέσεις. Επιδίωξη της EEL αποτελεί η
χορήγηση αιγίδας να γίνεται στο πλαίσιο κανόνων και με αντικειμενικό τρόπο, με γνώμονα τη
διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία και την αξιοπιστία του σωματείου, αλλά και με στόχο την
προβολή και την επαύξηση του κύρους της Ελληνικής Εταιρείας Logistics μέσω της υποστήριξης
σημαντικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και προβολή της επιστήμης των logistics.
Διαδικασία χορήγησης αιγίδας
• Κατάθεση αιτήματος (ηλεκτρονική επιστολή) στη γραμματεία της EEL (info@eel.gr) τουλάχιστον
2 μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης της δράσης, συνοδευόμενη από
το πρόγραμμα (ή προσχέδιο αυτού) της δράσης/εκδήλωσης. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκτός
της προθεσμίας, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ να τις εξετάσει.
• Το αίτημα διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της EEL το οποίο αφού το εξετάσει,
αποφασίζει την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη
τακτική συνεδρίασή του.
• Η Γραμματεία της EEL ενημερώνει γραπτώς τον Διοργανωτή για την απόφαση του ΔΣ.
Υποχρεώσεις Διοργανωτή μετά την παραχώρηση της αιγίδας
▪ Να προβαίνει σε ρητή αναφορά ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της EEL σε κάθε
δημόσια προβολή της δράσης που λαμβάνει χώρα και σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε.
▪ Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να προβαίνει σε ρητή και δημόσια ανακοίνωση ότι η δράση
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της EEL κατά την έναρξη και λήξη της δράσης στην οποία
χορηγήθηκε η αιγίδα.
▪ Η φράση «Υπό την Αιγίδα της ΕΕL», προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, κάτω από
τον τίτλο της εκδήλωσης, σε όλα τα έντυπα, σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για
ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή φορέα ήχου και
εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή σε κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. που θα χρησιμοποιήσει ο
Διοργανωτής για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δράσης.
▪ Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να διαθέτει ειδικό χώρο ή/και εκθεσιακό περίπτερο (αν ζητηθεί από
την EEL), στον χώρο υλοποίησης της δράσης, στον οποίο θα παρέχεται ενημερωτικό υλικό της
EEL, το οποίο θα προμηθεύεται από την EEL. Εναλλακτικά. ο φορέας δεσμεύεται να διανείμει το
εν λόγω υλικό στους συμμετέχοντες στην δράση, μαζί με προωθητικό υλικό που αφορά τη
δράση.
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▪

O Διοργανωτής δεσμεύεται να προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις συμμετοχής σε όλα τα μέλη του
ΔΣ της EEL καθώς και ειδικές εκπτώσεις στα μέλη της EEL (έκπτωση τουλάχιστον 30%) εφόσον η
δράση έχει κόστος συμμετοχής.

Υποχρεώσεις EEL μετά την παραχώρηση της αιγίδας
• Να αποστείλει το λογότυπό της στον Διοργανωτή, για χρήση σε όλα τα ενημερωτικά και
προωθητικά μέσα της εκδήλωσης (έντυπα/ηλεκτρονικά) άνευ του οποίου ο Διοργανωτής δεν
δύναται να κάνει χρήση της παραχωρηθείσας αιγίδας.
• Να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην προβολή́ της εκδήλωσης μέσω ενημερώσεων (π.χ.
newsletter) προς τα μέλη της.
• Να αναρτήσει την ενημέρωση για την εκδήλωση σε σελίδες της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
ή/και στην ιστοσελίδα της.
Ελάχιστες προϋποθέσεις παραχώρησης αιγίδας από την EEL
• Εμπρόθεσμη κατάθεση του αιτήματος στη Γραμματεία της EEL
• Ο αιτών φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες ικανότητες, τεχνογνωσία εμπειρία
και κίνητρα, ώστε να φέρει επιτυχώς σε πέρας την προτεινόμενη δράση.
• Να έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της δράσης.
• Η δράση θα πρέπει να αναδεικνύει την επιστήμη των logistics και να περιλαμβάνει θεματολογία
που άπτεται άμεσα ή έμμεσα στη διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Η δράση να μη συμπίπτει την ίδια ημερομηνία ή πραγματοποιείται σε κοντινή χρονική περίοδο
με άλλη δράση της οποίας την οργανωτική ευθύνη έχει η EEL
• Στην προτεινόμενη δράση θα πρέπει να συμμετέχει ως προσκεκλημένος ομιλητής, μέλος του ΔΣ
της EEL
Κριτήρια αξιολόγησης αιτήματος χορήγησης αιγίδας από την EEL
Βασικά αξιολογικά κριτήρια της Επιτροπής είναι:
• Το κύρος και η εμβέλεια του Διοργανωτή.
• Η εκδήλωση ένα έχει επιστημονικό́ περιεχόμενο στο αντικείμενο της εφοδιαστικής αλυσίδας που
απευθύνεται σε ελληνικό ή/και διεθνές κοινό.
• Οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές να τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης ή να έχουν
συνεπή́ και αναγνωρισμένη παρουσία στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• H θεματολογία της εκδήλωσης/δράσης να είναι σαφής και να προάγει την επιστημονική γνώση
στην εφοδιαστική διοίκηση.
• Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της EEL.
• Να διασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο γνώσης στα μέλη της EEL.
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Σημειώσεις
1. Η EEL διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του Δ.Σ, εφόσον
κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της ή ανακύπτουν εκ των
υστέρων κρίσιμες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό αίτημα.
2. Η απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος χορήγησης αιγίδας δεν προσβάλλεται.
3. Καμία αιγίδα δεν χορηγείται αναδρομικά για δράσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα.
4. H αιγίδα που δίνεται από την EEL δεν εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική́ υποχρέωση
από μέρους της EEL προς τον αιτούντα Διοργανωτή.
5. Για εκδηλώσεις/δράσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικά προωθητικό́ χαρακτήρα σε υπηρεσίες
ή/και προϊόντα δεν χορηγείται αιγίδα.
6. Παρέχεται στην EEL η δυνατότητα να θέτει ρήτρα ή ρήτρες στην παραχώρηση αιγίδας κατά
περίπτωση όταν κρίνεται σκόπιμο, π.χ. περί μη ύπαρξης ευθύνης της EEL για αποζημίωση, βλάβη
(π.χ. κακόβουλα σχόλια), κτλ.
7. Αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για την δράση είναι ο Διοργανωτής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η
EEL στον τρόπο οργάνωσης της δράσης αλλά και σε οικονομικής φύσεως θέματα που αφορούν
στη χρηματοδότηση της δράσης.
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