
 

 

 

 

Αριθ. πρωτ.: 29112021a/29-11-2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/ΥΕ10) 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 10 της Πράξης «Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της 

Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού 

Εμπορίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047237, η οποία υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση». 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (E.E.L.) συμμετέχει ως Συνδικαιούχος στην Πράξη 

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047237, με 

Κύριο Δικαιούχο την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 



 

(Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης 

συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον 

ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και 

ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου και παρουσιάζουν 

σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολό της, για την 

απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή 

τους.  

Η Πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 10 «Συμμετοχή στην Διοίκηση πράξης & 

Εξειδίκευση σε ειδικότητες (EEL)» το οποίο περιλαμβάνει το Πακέτο Εργασίας 10.1 

(ΠΕ10.1): «Καταγραφή δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας» που έχει ως 

αντικείμενο τον εντοπισμό των αναγκών των επιχειρήσεων μελών της Ελληνικής 

Εταιρείας Logistics (EEL) στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Εξαγωγικού 

Εμπορίου σε ειδικότητες και δεξιότητες, και να καταγραφούν με αναλυτικό τρόπο οι 

προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις εργασίας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Πακέτου Εργασίας 10.1 (ΠΕ10.1): «Καταγραφή 

δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας», η Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) 

προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αίτηση για τη 

σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα σε θέματα δεξιοτήτων, 

γνώσεων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Logistics.  

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις που διέπουν την «Ελληνική Εταιρεία Logistics». 

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 

3. Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β) Υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 

– 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) . 

4. Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων 

για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς 

τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα» (ΦΕΚ 

1349/Β/13.5.2016) 

5. Την με αριθμό πρωτ. 9.3416/06.06.2019 Πρόσκληση με Κωδικό ΑΠΚΟ 02 και Α/Α 

ΟΠΣ 3379 και την με αριθμό πρωτ. 9.4554/24.07.2019 Τροποποίηση της Πρόσκλησης 

με Κωδικό ΑΠΚΟ 02 και Α/Α ΟΠΣ 3379, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας 

προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανθρώπινου Δυναμικού», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας», 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας 

στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και το Εξαγωγικού Εμπορίου». 

6. Την με ΑΠ 0.478/27-01-2020 (ΑΔΑ 66Ζ246ΜΤΛΚ-ΖΟΣ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και το 

Εξαγωγικού Εμπορίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 0.4705/04.11.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και 

του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5047237 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

8. Την από 05/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας 

Logistics (EEL)», για την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υ/Ε 10, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση 



 

Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και το Εξαγωγικού Εμπορίου», στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 9.3416/06.06.2019 και Κωδικό ΑΠΚΟ 02. 

9. Την από 05/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας 

Logistics (EEL)», για τον ορισμό Υπευθύνου υποέργου 10 και τον ορισμό μέλους της 

ΕΕL στην Ομάδα Υλοποίησης Πράξης. 

 

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

Καθήκον του επιστημονικού συνεργάτη / εμπειρογνώμονα είναι η συμμετοχή του στο 

Πακέτο Εργασίας ΠΕ10.1 («Καταγραφή δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας»), 

στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της Πράξης. Οι εργασίες του επιστημονικού συνεργάτη 

στο πλαίσιο του παραπάνω ΠΕ είναι οι εξής:  

- Καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις – μέλη 

της ΕΕL στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Εξαγωγικού Εμπορίου 

- Καταγραφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις προσφερόμενες θέσεις 

- Διατύπωση προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε 

απαιτούμενες δεξιότητες και ειδικότητες 

 

Τα Παραδοτέα του επιστημονικού συνεργάτη / εμπειρογνώμονα θα είναι:  

 δύο (2) Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Καταγραφής δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων 

εργασίας στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Εξαγωγικού Εμπορίου 

για τις επιχειρήσεις – μέλη της ΕΕL, που θα υποβάλλονται εντός των πέντε (5) 

πρώτων ημερών εκάστου εξαμήνου, 

 μία (1) Διμηνιαία Έκθεση Καταγραφής δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων 

εργασίας στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Εξαγωγικού Εμπορίου 

για τις επιχειρήσεις – μέλη της ΕΕL, που θα υποβληθεί το αργότερο την 

ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης, και 

 μία (1) Απολογιστική Έκθεση πεπραγμένων του επιστημονικού συνεργάτη που 

θα υποβληθεί το αργότερο την ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης. 

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 

διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 



 

 Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από 

τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού,  

 Τουλάχιστον δέκα (10) έτη σχετικής επαγγελματικής-εργασιακής εμπειρίας στην 

εκπόνηση ερευνητικών έργων στο γνωστό αντικείμενο της εφοδιαστικής διοίκησης, 

 Τουλάχιστον δέκα (10) δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά περιοδικά 

(academic journals) στο γνωστικό αντικείμενο της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του αποκλείεται από την 

μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές 

με αυτό της Πράξης.  

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια 

αποκλεισμού on/off) 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

 

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων των ενδιαφερομένων: 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση Β’, 

όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Αξιολόγηση σχετικής 

επαγγελματικής - 

εργασιακής εμπειρίας 

40 % 90 / 100 90: για εμπειρία έως 

και 20% 

μεγαλύτερη από 

την απαιτούμενη  

100: για εμπειρία άνω 

του 20% 



 

μεγαλύτερη από 

την απαιτούμενη 

2 
Δημοσιεύσεις σε 

αναγνωρισμένα 

ακαδημαϊκά 

περιοδικά (academic 

journals) στο 

γνωστικό αντικείμενο 

της εφοδιαστικής 

αλυσίδας  

30 % 90 / 100 90: για αριθμό 

άρθρων έως και 

20% μεγαλύτερο 

από τον 

απαιτούμενο  

100: για αριθμό 

άρθρων άνω του 

20% μεγαλύτερο 

από τον 

απαιτούμενο 

3 Αξιολόγηση 

προσόντων και 

επαγγελματικών 

δεξιοτήτων (Διενέργεια 

συνέντευξης) 

Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1) 

Επικοινωνιακές 

ικανότητες  

Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2) 

Ικανότητα ομαδικής 

συνεργασίας 

Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)   

Αντίληψη/κατανόηση 

αντικειμένου εργασίας 

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)            

Βαθμός εξοικείωσης με 

το αντικείμενο & τα 

παραδοτέα του έργου  

30 % από 20 έως 100 

 

20–60: 

στοιχειώδης 

61–80: 

ικανοποιητική 

81–90:                 

αρκετά 

ικανοποιητική 

91–100: 

εξαιρετική 

Ο Βαθμός του 

Κριτηρίου προκύπτει 

από τον τύπο: 

ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 = 

[(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + 

ΒΑΘΜ. ΥΚ.2 + ΒΑΘΜ. 

ΥΚ.3 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) / 

4]  

Τα υποκριτήρια (ΥΚ) 

βαθμολογούνται από 1 

έως 5. 

 

 

 

Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε Πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΤΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 x 0,4) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 x 0,3) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

3 x 0,3). Για το σύνολο των προτάσεων θα καταρτιστεί πίνακας αποτελεσμάτων.  

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που 

καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική και σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές του ΕΚ 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / 

GDPR. 



 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των 

ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.L. ως 

«Προσωρινός πίνακας επιλεγέντων και επιλαχόντων», εντός είκοσι (20) ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα 

υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας 

κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.L. αποφασίζει επί των ενστάσεων που τυχόν θα 

υποβληθούν, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.L. ο 

«Οριστικός πίνακας επιλεγέντων και επιλαχόντων». 

Είδος σύμβασης: 

Σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων:  

Δεκατέσσερις Ανθρωπομήνες (14 Α/Μ).  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως την ολοκλήρωση της Πράξης, σε περίπτωση 

παράτασής της. 

Οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων:  

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου δύναται να ανέλθει (ανάλογα με την 

ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως το συνολικό ποσό των 40.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και πάσης φύσεως κρατήσεων, που αντιστοιχεί σε 

μέγιστη προϋπολογισμένη απασχόληση 14 ανθρωπομηνών (Α/Μ), με κόστος Α/Μ 

2.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και πάσης φύσεως κρατήσεων.  

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, 

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για 

την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της 

εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της 

Ε.Ε.L. (www.eel.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει 

να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο 

http://www.eel.gr/


 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των 

στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – 

τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και τις προδιαγραφές του ΕΚ 679/2016 για 

την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων / GDPR. 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν 

(1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/ΥΕ10) 

Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

& Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5047237 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 14/12/2021 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Ελληνική Εταιρεία Logistics, Λεωφόρος Συγγρού 27, TΚ 11743, Αθήνα, 

(Υπόψη Γραμματείας EEL- κας. Ε. Κούτσιαρη) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.  

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Έφη 

Κούτσιαρη (e-mail: info@eel.gr). 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της E.E.L.  

Συνημμένα: 

Οδηγίες για την υποβολή πρότασης  

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων 

mailto:info@eel.gr


 

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας 

     Για την E.E.L.  

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης 

 


