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Αθήνα, 28/09/2022 

 Αρ. Πρωτ. 14868 

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού - στελέχους διαχείρισης και 

υλοποίησης στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

 

 

To Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο «Ενίσχυση και πιστοποίηση 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» 

με κωδικό ΟΠΣ 5067215 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», 

το οποίο αφορά στην υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής 

υποστήριξης, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε 

επιχειρήσεις και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 600 ανέργους, στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 3 που αφορά στο συντονισμό, 

παρακολούθηση, διοίκηση και υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης. Ειδικότερα 

περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν α) την προετοιμασία και 

συντονισμό της υλοποίησης των ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης (θεωρίας 

και πρακτικής άσκησης) και των διαδικασιών πιστοποίησης, β) την δημοσιότητα του 

έργου και την διάχυση της πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της ομάδας-

στόχος.   

 

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 15/09/2022 απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για την παρακάτω θέση: 

 

Ι. Θέση – Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή  

 

Μία (1) θέση στελέχους διαχείρισης και υποστήριξης της Πράξης με σύμβαση 

εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου. Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31/12/2023. Ενδεικτικό ωράριο εργασίας 

09:00 – 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο τόπος απασχόλησης είναι η Κεντρική 

Δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 46. Ο μικτός μηνιαίος μισθός 
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του στελέχους για την παροχή της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00 € 

και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 

 

Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους 

ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ την 

οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της ως 

άνω Πράξης. 

 

ΙΙ. Αντικείμενο Απασχόλησης 

Το στέλεχος καλείται να αναλάβει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις κάτωθι 

εργασίες:   

• Συμμετοχή στο διοικητικό συντονισμό και τον προγραμματισμό των δράσεων 

που περιλαμβάνει η Πράξη και τα Υποέργα της. 

• Υποστήριξη των ενεργειών παρακολούθησης του Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Πράξης 

• Παρακολούθηση της υλοποίησης και διαχείρισης των υποέργων και 

ειδικότερα εκτέλεση των τροποποιήσεων των Τεχνικών Δελτίων Πράξης, των 

Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, και των τροποποιήσεων των Αποφάσεων 

Υλοποίησης με ίδια μέσα. 

• Προετοιμασία των Δελτίων Επίτευξης Δεικτών της Πράξης. 

• Παρακολούθηση και έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών. 

• Έλεγχος και καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών στο ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων (ΟΠΣ). 

• Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των 

έργων. 

• Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων και υλοποίηση διαδικασιών για την 

εκτέλεση  των απαιτούμενων αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες 

• Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και υποβολή σε αυτήν όλων 

των απαιτούμενων εγγράφων, στοιχείων, εκθέσεων 

• Μέριμνα για την καταχώρηση στοιχείων στα ηλεκτρονικά πληροφοριακά 

συστήματα ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ. 

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας. 

• Επιτόπιοι έλεγχοι-διοικητικές επαληθεύσεις στους τόπους υλοποίησης των 

προγραμμάτων κατάρτισης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
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ΙΙΙ. Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  

 

Απαραίτητα Προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα 

προσόντα: 

▪ Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της 

ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου 

σπουδών του εξωτερικού. 

▪ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην 

προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και 

στη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

▪ Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα 

διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 

βαθμολογείται. 

 

Βαθμολογούνται: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) της 

ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου 

σπουδών του εξωτερικού 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των δύο (2) ετών στην 

προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και 

στη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια 

αξιολόγησης: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 Μεταπτυχιακές σπουδές  

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 20 
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2  

Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 

στην προετοιμασία και υποβολή 

προτάσεων χρηματοδότησης 

έργων/δράσεων και στη 

διαχείριση, υλοποίηση και 

παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

•  

•  

 

3 έως 5 έτη 

 

30 

 

6 έως 8 έτη 

 

40 

 

9 έτη και άνω 

 

50 

• Υποσύνολο Α’ 70 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 
Συνέντευξη 

(Η συνέντευξη υποψηφίων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και μέσω 

skype/zoom) 

 

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 30) 

Γενική παρουσία (επικοινωνιακές 

δεξιότητες, αμεσότητα λόγου, 

κατανόηση, αντίληψη, κ.ο.κ.) 

 

Έως 10 

Ικανότητα και αμεσότητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της 

θέσης εργασίας 

Έως 10 

Επαλήθευση γενικής 

συγκρότησης και εξειδίκευσης 

σχετικά με τις απαιτήσεις της 

θέσης μέσω στοχευμένης 

συζήτησης 

Έως 10 

Υποσύνολο Β’   

30* 

Γενικό Σύνολο 100 

 

* Σημείωση: Η τελική βαθμολογία ανά κριτήριο συνέντευξης θα προκύψει από το 

άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε μέλους της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης 

επί του κριτηρίου αυτού  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). 

 

 

ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας τους (βλ. παρακάτω) ένσταση επί των 

προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
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από την επομένη της ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης στην ιστοσελίδα 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr).  

Η Επιτροπή Ενστάσεων υποχρεούται να αξιολογήσει τις υποβληθείσες ενστάσεις το 

αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής τους. 

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

συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου ή 

του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για 

τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης από τον αναρτημένο Οριστικό Πίνακα 

Κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr). Επισημαίνεται ότι 

μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, ο Προσωρινός 

Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός. 

 

V. 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. 

Ως γενικό πλαίσιο τηρείται η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 

5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης 

"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». 

 

VΙ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος  των υποψηφίων και του 

φακέλου δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια 

συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της 

παρούσας πρόσκλησης. Το 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 
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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. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης σε υποψήφιους που δεν επιλεχθούν στα στοιχεία 

συνυποψηφίων τους που θα έχουν επιλεχθεί, προκειμένου να ασκήσουν τα 

δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του ν.2690/1999 ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό 

τους το ειδικό έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον 

των αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών. Το δικαίωμα ασκείται εντός 5 ημερολογιακών 

ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης με βάση 

τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

εκάστοτε υποψηφίου. 

Το στέλεχος θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και 

τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων της Πράξης.  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, το στέλεχος θα τηρεί εμπιστευτικές τις 

περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα και δεν 

θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που 

θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από το στέλεχος 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα  (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) που μπορεί 

μόνο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να τα διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, 

διαθέτει και εν γένει να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του στελέχους.  

 

VIΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα). 

 

• Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 
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• Τίτλοι Σπουδών  

Αντίγραφο τίτλου σπουδών προς απόδειξη απαραίτητου ή/και πρόσθετου 

εκπαιδευτικού επιπέδου. Σε περίπτωση που ο/οι τίτλος/οι σπουδών έχει/ουν 

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. 

 

• Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 

50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 

όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 

π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)».  

 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) ή επιστημονικών φορέων 

ή επιχειρηματικών φορέων συνοδευόμενων απαραιτήτως από συμβάσεις, από τα 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης 

επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι υποψήφιοι ως μισθωτοί 

του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης 

ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 

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

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

αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας 

πρόσκλησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι. 

 

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, 

αστυνομικό τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr  

 

http://www.gov.gr/
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Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε zip/rar αρχείο 

(είτε με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 MB είτε με χρήση 

υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων - wetransfer)  μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση kourtidis@imegsevee.gr μέχρι την Πέμπτη 13 

Οκτωβρίου 2022  με αναφορά στο θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Στέλεχος Διαχείρισης με κωδικό ΟΠΣ 5067215». 

 

Συμπλήρωση ή αντικατάσταση των δικαιολογητικών είναι επιτρεπτή μόνο όσο 

διαρκεί η ορισθείσα προθεσμία υποβολής αιτήσεων και εντός τους χρόνου αυτής. 

Μετά το πέρας αυτής δεν επιτρέπεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών ή η 

αντικατάσταση/συμπλήρωση υποβληθέντων.  

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 315, καθημερινά Δευτέρα έως 

Παρασκευή, ώρες 08:30-16:30 καθώς και στο e-mail: kourtidis@imegsevee.gr 

 

 

Συνημμένα έγγραφα της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

αποτελούν: 

 

Παράρτημα Ι – Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα 

 

Παράρτημα ΙΙ – Διαβιβαστικό/Αίτηση Υποψηφίου 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

mailto:kourtidis@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και 

την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) 
και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4624/2019, όπως ισχύει).  
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, με email επικοινωνίας 
το info@imegsevee.gr. 

Δεδομένα που συλλέγουμε: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (λ.χ. όνομα, 

επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κοκ), καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεών μας (λ.χ. στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, κ.ο.κ.). Τα δεδομένα αυτά 
συλλέγονται με τη συμπλήρωση της παρούσας, καθώς και με την προσκόμιση τυχόν 
συμπληρωματικών εγγράφων που επισυνάπτετε σε αυτή.  
Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας: Τα στοιχεία που μας χορηγείτε τα χρησιμοποιούμε 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης, για την εκπλήρωση των νόμιμων 
υποχρεώσεων μας (λ.χ. φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις), καθώς και στο πλαίσιο 
εξυπηρέτησης του εννόμου συμφέροντός μας για την προαγωγή του σκοπού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  
Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας 
για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση/ 
λήξη αυτής για χρονικό διάστημα 5 ετών, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα 

διαγράφονται από τα αρχεία μας με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. 
Αποδέκτες των δεδομένων: Μπορεί να διαβιβάσουμε στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο 
για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για 
την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο 

τήρησης μητρώου συνεργατών για κάθε έργο συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, 

ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικός λογαριασμός. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να έχουν ως 
πιθανό αποδέκτη το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλες δημόσιες εποπτικές αρχές (λ.χ. 
αστυνομικές, φορολογικές αρχές). Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, τα εν 
λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των 
νομίμων αρμοδιοτήτων τους. 
Τα δικαιώματά σας: Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαιώματα: (α) πρόσβασης και 
ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) 

φορητότητας των δεδομένων σας και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 
στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, 
χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης της 
συγκατάθεσης. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε 
εγγράφως στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (e-mail: dpo@imegsevee.gr ). Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την 
ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, 
εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.  
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο αίτημά σας, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του 

«ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», διαθέσιμη στο https://imegsevee.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα 
ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο 
dpo@imegsevee.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Διαβιβαστικό/Αίτηση Υποψηφίου 

…./…./2022 

 
ΠΡΟΣ: 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα 10433 

 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5067215 ΣΤΟ Ε.Π. Ιόνια Νησιά 

2014-2020) 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΟΛΗ-ΤΚ  

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

EMAIL  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να 
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή καθώς και ότι 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της 
παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι. 

  

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος   

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία κατ’ ελάχιστον δύο (2) ετών στην 
προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και 
στη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων. 
 

  

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) 

 

  

 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των δύο (2) ετών στην 
προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων/δράσεων και 
στη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων.   

 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 


