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Αριθ. πρωτ.: Φ4-8962/11.10.2022 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣEΩΝ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ/ΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΙΔΕΣ (Κωδικοί Συνεργατών: 5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 

5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4, 5154997/Β.2.5, 5154997/Β.2.6) 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Διοίκηση έργου» της Πράξης 

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες 

του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997, η οποία υλοποιείται μέσω 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ)» 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί 

την Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών 

σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997, η οποία 

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 

από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».  

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, 

κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 3.700 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος έως και να διανύουν το 30ο έτος), χαμηλών 

εκπαιδευτικών προσόντων, που βρίσκονται εκτός συστήματος εκπαίδευσης, 
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κατάρτισης και απασχόλησης. Σκοπός της δράσης είναι οι ωφελούμενοι/ες να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο 

την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί με ίδια μέσα το υποέργο 3 

«Διοίκηση έργου», το οποίο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των εξής Πακέτων 

Εργασίας: 

 Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 3.1: Διαχείριση έργου. Στο Πακέτο Εργασίας 3.1, 

περιλαμβάνονται ενέργειες, οι οποίες αφορούν το συντονισμό, τη διαχείριση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την παρακολούθηση 

της υλοποίησης της Πράξης (διενέργεια των απαιτούμενων διαγωνισμών βάσει 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών, επιλογή 

ωφελούμενων, δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων πρακτικής κ.α.) και 

συγκεκριμένα των τριών (3) υποέργων της. 

 Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 3.2: Ενέργειες Δημοσιότητας. Περιλαμβάνει τις 

ενέργειες προσέλκυσης ωφελούμενων, δημοσιότητας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου. Θα αξιοποιηθούν τα κατάλληλα κανάλια 

(marketing mix) για τη μεγιστοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Πακέτου Εργασίας 3.1 (ΠΕ3.1): «Διαχείριση 

έργου», η Ε.Σ.Ε.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους/ες επιστημονικούς/ές συνεργάτες/ιδες να 

υποβάλλουν προτάσεις: 

α) για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 

με τέσσερα (4) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών/ιδων: 

5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4), διάρκειας 11,75 

μηνών έκαστος. 

β) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα 

(1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.5), διάρκειας 

11,50 μηνών. 
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γ) για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα 

(1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.6), διάρκειας 10 

μηνών. 
 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

Καθήκον των ως άνω επιστημονικών συνεργατών/ιδων είναι η συμμετοχή τους στο 

Πακέτο Εργασίας ΠΕ3.1 («Διαχείριση έργου»), στο πλαίσιο του υποέργου 3 της 

Πράξης. Οι εργασίες των επιστημονικών συνεργατών/ιδων στο πλαίσιο του παραπάνω 

ΠΕ είναι οι εξής:  

- Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων, 

- Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου / παρακολούθησης της πράξης (έλεγχοι 

φακέλων υποψηφίων ωφελουμένων, έλεγχοι παραδοτέων συμβουλευτικής, 

έλεγχοι παραδοτέων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έλεγχοι 

διαδικασιών πιστοποίησης νέων δεξιοτήτων ωφελουμένων), 

- Υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης της Πράξης και των Υποέργων της 

(Επικαιροποιήσεις / Τροποποιήσεις των ΤΔΠΠ και των ΤΔΥ, Κατάρτιση και 

υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, Εκθέσεις 

Ολοκλήρωσης Υποέργων & Πράξης, Σύνταξη και παρακολούθηση των αιτημάτων 

χρηματοδότησης),  

- Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων και της 

Πράξης, 

- Έλεγχος των διοικητικών φακέλων των Υποέργων και της Πράξης, 

- Παρακολούθηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Υποέργων και της Πράξης, 

- Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του προϋπολογισμού των Υποέργων και της 

Πράξης, 

- Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα τεχνικά και 

διαχειριστικά θέματα των Υποέργων και της Πράξης. 

Τα Παραδοτέα των επιστημονικών συνεργατών/ιδων θα είναι οι Αναφορές 

Πεπραγμένων που θα υποβάλλονται εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών εκάστου 

μήνα, και θα περιλαμβάνουν τα πεπραγμένα τους για τον αμέσως προηγούμενο μήνα. 
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3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και για 

όλους τους κωδικούς συνεργατών, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ή στις 

Θετικές Επιστήμες ή στις Τεχνολογικές Επιστήμες ή στις Ανθρωπιστικές και 

Κοινωνικές Επιστήμες, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή 

ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 

εξωτερικού. 

 Επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε τομείς 

συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που 

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. 

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.  

 

 
4. 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/ες που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη 

Φάση Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
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Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης προτάσεων 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Επίπεδο Τυπικής 
Εκπαίδευσης (Επιστήμες 
Οικονομίας & Διοίκησης ή 
στις Θετικές Επιστήμες ή 
στις Τεχνολογικές 
Επιστήμες ή στις 
Ανθρωπιστικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες)  

30% 90 / 100 PhD: 100 

MSc: 90 

 

2 
Αξιολόγηση σχετικής 
επαγγελματικής - 
εργασιακής εμπειρίας 

30% 90 / 100 90: για εμπειρία από 5 
έως 10 έτη  

100: για εμπειρία από 
10 έτη και άνω 

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  

40% 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 
20 έως 100. 

 

 

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

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

Για το σύνολο των προτάσεων θα καταρτιστούν τρεις πίνακες αποτελεσμάτων: 
- ένας πίνακας αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που αφορούν στους κωδ. 
συνεργατών: 5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4, 

- ένας πίνακας αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που αφορούν στον κωδ. 
συνεργάτη: 5154997/Β.2.5, 

- ένας πίνακας αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που αφορούν στον κωδ. 
συνεργάτη: 5154997/Β.2.6 
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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 στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ. Κατόπιν της 

κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής 

ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Το Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε. αποφασίζει επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, 

μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων. 

Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν 

αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε 

κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της Ε.Σ.Ε.Ε. την οποία ασκεί όταν και όπως 

θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 

Είδος σύμβασης: 

 Τέσσερα (4) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών/ιδων: 

5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4): Σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.5): 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.6): 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 

Εκτιμώμενη διάρκεια:  

 Τέσσερα (4) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών/ιδων: 

5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4): από 

08/11/2022 έως 31/10/2023, συνολικά 11,75 Α/Μ Ανθρωπομήνες έκαστος.  

 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.5): 

από 15/11/2022 έως 31/10/2023, συνολικά 11,50 Α/Μ Ανθρωπομήνες. 
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 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.6): 

από 01/01/2023 έως 31/10/2023, συνολικά 10 Α/Μ Ανθρωπομήνες. 

Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ολοκλήρωση της Πράξης, στην 

περίπτωση παράτασης αυτής.  

Οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων:  

 Τέσσερα (4) Στελέχη Διαχείρισης Έργου (Κωδικοί Συνεργατών/ιδων: 

5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4): Η συνολική 

αμοιβή για κάθε στέλεχος δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 33.859,73 € 

συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως 

κρατήσεων, που αντιστοιχεί σε μέγιστη προϋπολογισμένη απασχόληση 11,75 

ανθρωπομηνών (Α/Μ) για την περίοδο από 08/11/2022 έως 31/10/2023, με 

κόστος Α/Μ  2.881,679 € συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών 

και πάσης φύσεως κρατήσεων.  

 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.5): Η 

συνολική αμοιβή δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 33.139,31 € 

συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως 

κρατήσεων, που αντιστοιχεί σε μέγιστη προϋπολογισμένη απασχόληση 11,50 

ανθρωπομηνών (Α/Μ) για την περίοδο από 15/11/2022 έως 31/10/2023, με 

κόστος Α/Μ 2.881,679 € συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών 

και πάσης φύσεως κρατήσεων.  

 Ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Κωδικός Συνεργάτη: 5154997/Β.2.6): Η 

συνολική αμοιβή δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 28.816,79 € 

συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών και πάσης φύσεως 

κρατήσεων, που αντιστοιχεί σε μέγιστη προϋπολογισμένη απασχόληση 10 

ανθρωπομηνών (Α/Μ) για την περίοδο από 01/01/2023 έως 31/10/2023, με 

κόστος Α/Μ 2.881,679 € συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών 

και πάσης φύσεως κρατήσεων. 
 

5. 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.Σ.Ε.Ε. (http://www.esee.gr). 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

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

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». 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έξι (6) 
επιστημονικούς συνεργάτες/ιδες (Κωδικοί Συνεργατών: 5154997/Β.2.1, 
5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 5154997/Β.2.4, 5154997/Β.2.5, 5154997/Β.2.6). 
Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 
ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 25/10/2022 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, 

TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.) 

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

σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 

ημερομηνίας υποβολής του φακέλου πρότασης. 

Εναλλακτικά της έντυπης υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά φάκελο (σε μορφή zip αρχείου), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το 

σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, στο e-mail: epavlou@esee.gr. Στο πεδίο «Θέμα» 

του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: «Πρόταση στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έξι (6) επιστημονικούς συνεργάτες/ιδες 

(Κωδικοί Συνεργατών: 5154997/Β.2.1, 5154997/Β.2.2, 5154997/Β.2.3, 

5154997/Β.2.4, 5154997/Β.2.5, 5154997/Β.2.6), Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5154997». 

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 

Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr). 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε.  

Συνημμένα: 

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 
 
 
 

             Για την Ε.Σ.Ε.Ε.  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

   Γεώργιος Καρανίκας 


