
 

 

       
 

Αθήνα, 12/03/2020 

 Αρ. Πρωτ. 12075 
 

 
 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού συνεργάτη/ιδας 

για την εκπόνηση της μελέτης «Ψηφιακή μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ και των 

φορέων της» στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και 
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποίει την πράξη «Θεσμική, 

ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 4 

«Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων» της παραπάνω πράξης, προβλέπεται η 

υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4: «Τεχνολογική υποστήριξη, πληροφοριακά 

συστήματα, βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές» 

σκοπός του οποίου είναι η τεχνολογική αναβάθμιση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της 

μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων.   

 

Η ΓΣΕΒΕΕ και οι φορείς της (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) έχει αναγνωρίσει την 

ανάγκη για ψηφιακό εκσυγχρονισμό των λειτουργιών προκειμένου να οργανώσει, 

υλοποιήσει διαχειριστεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την από 23/1/2020 απόφαση του Δ.Σ το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 

τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη με θέμα την εκπόνηση μελέτης «Ψηφιακή 

μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της». 

 

 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 

Η ΓΣΕΒΕΕ και οι φορείς της στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτιστοποίηση στην 

οργάνωση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, επιθυμούν να προχωρήσουν 

στην καταγραφή και αξιολόγηση των λογισμικών και των εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν καθώς και στην ανάδειξη νέων σύγχρονων εργαλείων με στόχο την 



 

 

«ψηφιακή μετάβαση» σε μια πιο «έξυπνη» λειτουργία και διαχείριση. Αναλυτικότερα 

οι επιμέρους εργασίες έχουν ως εξής: 

 

1. Καταγραφή - αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης  

Η καταγραφή – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την χρήση 

λογισμικών και εφαρμογών διακρίνεται στις εξής υποεργασίες: 

 

1.1. Αποτύπωση των βασικών επιχειρησιακών ροών 

Κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, θα αποτυπωθούν 

(με τη χρήση εργαλείων business process managemet) οι βασικές επιχειρησιακές 

ροές με βάση τους παρακάτω (ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς) άξονες:  

 

i. Οργανωσιακά θέματα και θέματα διαχείρισης έργων και διαδικασιών  

Ο άξονας αυτός αφορά τις διαδικασίες οργάνωσης, υλοποίησης και διαχείρισης 

έργων καθώς και τις υπόλοιπες εσωτερικές διαδικασίες για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον άξονα αυτό ανήκουν 

λειτουργίες όπως οικονομική διαχείριση, διαχείριση προσωπικού, διαχείριση 

εισερχόμενων – εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση αρχείων κ.α.    

 

ii. Έρευνα, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων των φορέων   

Η ΓΣΕΒΕΕ και οι φορείς στην καθημερινή τους λειτουργία συλλέγουν, αποθηκεύουν 

και διαχειρίζονται διαφόρων τύπων δεδομένα, τα οποία κατηγοριοποιούνται στις εξής 

βασικές κατηγορίες: 

1) Δεδομένα μελών  (Ομοσπονδίες, σωματεία, επαγγελματοβιοτέχνες κ.λ.π) 

2) Δεδομένα των συναλλασσόμενων (π.χ καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, μελετητές, 

εξωτερικοί συνεργάτες, ανάδοχοι κ.α  

3) Μελετητικά δεδομένα  (πρωτογενή και δευτερογενή) με βάση τα οποία 

πραγματοποιείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.  

  

iii. Επικοινωνία και συνεργασία 

Ο άξονας αυτός αφορά την επικοινωνία και συνεργασία των μελών του προσωπικού 

μεταξύ τους και με τα παραρτήματα ανά την Ελλάδα. Επίσης, αφορά την επικοινωνία 

και διάδραση της ΓΣΕΒΕΕ με τα μέλη της.  

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Καταγραφή/αξιολόγηση λογισμικού και λοιπών ψηφιακών εφαρμογών 

Στην εργασία αυτή θα γίνει αρχικά μία καταγραφή των λογισμικών/εφαρμογών που 

χρησιμοποιούνται. Σημειώνεται το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιεί ο φορέας είναι 

ένα πληροφοριακό σύστημα λογιστικής διαχείρισης και οργάνωσης των υπηρεσιών 

κατάρτισης. Επίσης σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνται κάποια ψηφιακά εργαλεία 

που έχει αναπτύξει ο φορέας εσωτερικά και κάποιες ευρέως χρησιμοποιούμενες  

εφαρμογές.   

Η αξιολόγηση των λογισμικών/εφαρμογών θα γίνει με βάση προκαθορισμένα 

κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  Λειτουργικότητα, αξιοπιστία, ευχρηστία,  

αποδοτικότητα,  ικανότητα τροποποιήσεων – παραμετροποιήσεων, 

προσαρμοστικότητα – διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και εφαρμογές, 

κόστος (αγοράς, επέκτασης και συντήρησης) κ.α. 

 

1.3. Καταγραφή των  ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού – επιχειρησιακής 

κουλτούρας 

Θα γίνει καταγραφή των δεξιοτήτων του προσωπικού της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων 

της όσον αφορά τη χρήση και την αξιοποίηση λογισμικού και εφαρμογών. Από την 

καταγραφή αυτή θα προκύψει ο βαθμός ετοιμότητας του προσωπικού προκειμένου 

να αποδεχτεί/ενσωματώσει νέες ψηφιακές λύσεις. Η καταγραφή θα καταλήγει σε 

σχετικές προτάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού και της 

γενικότερης επιχειρησιακής κουλτούρας σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση του 

φορέα.   

Για να πραγματοποιηθεί η εργασία 1 στο σύνολό της, ο επιστημονικός συνεργάτης 

θα χρησιμοποιήσει/αξιοποιήσει εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας όπως 

ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες επικέντρωσης (focus groups), προσωπική 

παρατήρηση κ.α.   

 

2. Ανάδειξη αναγκών και συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων 

Στην εργασία αυτή και λαμβάνοντας υπόψη την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης θα αναδειχθούν και θα αποτυπωθούν οι ανάγκες για νέα 

λογισμικά/εφαρμογές.  

Στη συνέχεια σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα γίνει μία προτεραιοποίηση των 

αναγκών και επιλογή αυτών για τις οποίες θα γίνει αναλυτική πρόταση κάλυψης με 

νέα εφαρμογή/λογισμικό.  



 

 

Οι προτάσεις όσο αφορά την καταλληλότητα τους θα πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένες με βάση τα κριτήρια με τα οποία  πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση 

των υφιστάμενων λογισμικών/εφαρμογών.  

Αναφέρεται οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρως κοστολογημένες, να λαμβάνουν 

υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Το παραδοτέο θα καταλήγει στη δημιουργία 

ενός χάρτη ψηφιακής μετάβασης με τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο 

φορέας.  

 

3. Yποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των λύσεων  

Στην εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για 

τις τεχνολογικές λύσεις που έχουν επιλεγεί κατά την προηγούμενη εργασία 

προκειμένου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να προχωρήσει στην κατάλληλη διαδικασία προμήθειας 

του. Στη συνέχεια, θα συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή και αξιοποίηση χρήσης τους 

κατά την περίοδο αρχικής εισαγωγής του είτε αυτή προέρχεται από εξωτερικούς 

συνεργάτες –υπεργολάβους είτε προέρχεται από έκτακτο προσωπικό του φορέα.  

 

II ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:  

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Ημερομηνία 

1 

Καταγραφή – 

αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης 

Τεύχος 

καταγραφής-

αποτύπωσης 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

(συνοδευόμενο από 

τα πρωτογενή υλικά 

ερωτηματολόγια) 

Δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

2 

 

Ανάδειξη αναγκών και 

προτάσεις λύσεων 

 

Τεύχος μελέτης 

Δύο (2) μήνες από την 

παράδοση της εργασίας 

1 

3 

Υποστήριξη και 

παρακολούθηση της 

εφαρμογής 

Έκθεση  ενεργειών 

υποστήριξης και 

παρακολούθησης 

Περίπου τέσσερις (4) 

μήνες από την 

παράδοση της εργασίας 

2 (έως 31/12/2020) 

 

 

 



 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: 

• Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θετικής, τεχνολογικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης  

• Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανάλυση/σχεδιασμό/διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων 

 

Βαθμολογούνται: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος (από τα αρμόδια 

όργανα)  της αλλοδαπής 

 Επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών (3) ετών σε ανάλυση/σχεδιασμό/διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων 

 Πιστοποίηση σε ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων-επιχειρησιακή ανάλυση  

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΙ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών θετικής, 

τεχνολογικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης  

15 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών σε πληροφοριακά 

συστήματα 

25 

2 Συναφή επαγγελματική εμπειρία 

σε ανάλυση/σχεδιασμό/διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων 

Από 4 - 5 έτη 20 

Από 6 - 8 έτη 30 

Από 8 και άνω 40 

3 Πιστοποίηση σε ανάλυση 

πληροφοριακών συστημάτων -

επιχειρησιακή ανάλυση 

Κάτοχος πιστοποίησης 5 

5 Προσωπική συνέντευξη 

  

0-30 Έως 30* 

 ΣΥΝΟΛΟ   100 

* Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των 
βαθμολογιών της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση του 
ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαιρεμένο με τον αριθμό 3. Σημειώνεται ότι αν από την 
διαίρεση προκύψει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός θα στρογγυλοποιείται ως εξής: αν 



 

 

ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,01 έως 0,50 η στρογγυλοποίηση θα γίνεται 
προς τα κάτω, αν ο δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,51 έως 0,99 η 
στρογγυλοποίηση θα γίνεται προς τα πάνω). 

 

ΙΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης. Οι 

υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση επί των προσωρινών 

αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από την ενημέρωσή τους.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, και σε 

συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, 

για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης τα οποία θα αναρτηθούν και στην 

ιστοσελίδα του φορέα www.imegsevee.gr. 

 

ΙV. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 

συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

V. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των υποψηφίων και του φακέλου δικαιολογητικών 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και επεξεργάζονται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση 

οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν 

λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποχρεούται και εφαρμόζει 

πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία. 

Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους 

συνυποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου. 

http://www.imegsevee.gr/


 

 

 

VI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο 

συμβαλλόμενων μερών και υπό την προϋπόθεση της παράτασης του χρόνου 

διάρκειας της Πράξης. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του 

έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του συνεργάτη. 

 
VII. ΑΜΟΙΒΗ 
 
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη διαμορφώνεται στις 11.000 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η πληρωμή του συνεργάτη πραγματοποιείται με 

την παράδοση και παραλαβή του κάθε παραδοτέου ως εξής: 

 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Ημερομηνία 

Ποσοστό του 

συμβατικού 

τιμήματος  

1 

Καταγραφή – 

αποτύπωση της 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Τεύχος καταγραφής-

αποτύπωσης 

υφιστάμενης 

κατάστασης  

(συνοδευόμενο από 

τα πρωτογενή υλικά 

ερωτηματολόγια) 

Δύο (2) μήνες από 

την υπογραφή της 

σύμβασης 

40% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

 

2 

 

Ανάδειξη αναγκών 

και προτάσεις 

λύσεων 

 

Τεύχος μελέτης 

Δύο (2) μήνες από 

την παράδοση της 

εργασίας 1 

40% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

3 

Υποστήριξη και 

παρακολούθηση της 

εφαρμογής 

Έκθεση  ενεργειών 

υποστήριξης και 

παρακολούθησης 

Τέσσερις (4) μήνες 

από την παράδοση 

της εργασίας 2 

(έως 31/12/2020) 

20% του 

συμβατικού 

τιμήματος 

 

Για την καταβολή της αμοιβής του / της επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας 

προϋπόθεση είναι η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον συνεργάτη. 

Για την καταβολή των δόσεων του συμβατικού τιμήματος προϋπόθεση αποτελεί η 

έκδοση από την ορισθείσα με απόφαση ΔΣ Επιτροπή Παραλαβής πρωτοκόλλου 



 

 

παραλαβής παραδοτέου που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή 

των παραδοτέων.  

 

VIIΙ. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

 Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υφίσταται) της 

ημεδαπής. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για 

την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) ή επιστημονικών φορέων 

ή επιχειρηματικών φορέων συνοδευόμενων απαραιτήτως από συμβάσεις ή/ και 

σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών, από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η 

χρονική διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.  

 Αποδεικτικά πιστοποίησης  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η  να 

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε 

κλειστό φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 16:00 στη 

διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, 6ος όροφος (γρ. 601) 

με την ένδειξη στον φάκελο «Ψηφιακή μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της».  

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και 

πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία, διαφορετικά θα θεωρείται 

εκπρόθεσμος.  

 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δίνονται στο τηλέφωνο 210 8846852 (εσωτερικό 325 και 315) τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 



 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 


