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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
που εδρεύει στην Αθήνα
(Καρόλου 1-3)
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 (Δικαίωμα
Υποβολής Αίτησης) της με αριθ. πρωτ. 9034830/19.02.2019 πρόσκλησης, για την υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
τρεις (3) εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 13: «Διαχείριση Έργου» της Δράσης «TAF/TAP–TSI Εφαρμογή στην
Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακούμενων συστημάτων TAF/TAP – TSI», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την CEF-Transport
financing και το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση του ανωτέρω Προγράμματος.
Η πλήρης πρόσκληση για την οποία μπορούν αναλυτικά να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Σ.Ε.
(www.ose.gr)
Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας (1) έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.ose.gr και στο πρόγραμμα διαύγεια, ήτοι από την 21/02/2019 έως και την
28/02/2019, ημέρα Πέμπτη.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο
σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 έως 14:30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Σ.Ε., επί της οδού Καρόλου 1-3 Τ.Κ 10437, Αθήνα (8ος
όροφος - Γραφείο Πρωτοκόλλου 801) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου παραλαβής του Ο.Σ.Ε., ή σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, θα αποστέλλεται

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
και πρέπει να έχει την ένδειξη:

ΑΔΑ: ΩΣΙ446ΨΧΕΔ-ΓΓ0

ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
ΟΔΟΣ: ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη: κ. Καραμαλέγκου
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΙΤΗΣΗ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9034830/19.02.2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 13 «Διαχείριση Έργου»
της Δράσης « TAF/TAP–TSI Εφαρμογή στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακούμενων συστημάτων TAF/TAP – TSI».
Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),
Θέση: …………………………………………………..
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δε λαμβάνονται υπόψη: α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά. β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
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