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         Απιθ. ππωη.:1471/18-6-20  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΔ ΔΠΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΔ/ΣΡΙΔ  

ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος Τποέπγος 1 «Ανάπηςξη και λειηοςπγία 

μησανιζμού ηος ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ για ηην αποηελεζμαηική παπακολούθηζη και 

εθαπμογή ηων πολιηικών κοινωνικήρ ένηαξηρ και πποζηαζίαρ», ηηρ Ππάξηρ 

«Ανάπηςξη και λειηοςπγία μησανιζμού ηος ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ για ηην 

αποηελεζμαηική παπακολούθηζη και εθαπμογή ηων πολιηικών κοινωνικήρ 

ένηαξηρ και πποζηαζίαρ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5000966, ηο οποίο 

ςλοποιείηαι μέζω ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ  "Ανάπηςξη Ανθπώπινος 

Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη 2014-2020" και 

ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό 

Σαμείο) και από εθνικούρ πόποςρ.  

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ  

To ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ, αλέιαβε ηελ πινπνίεζε «Ανάπηςξη και λειηοςπγία μησανιζμού 

ηος ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ για ηην αποηελεζμαηική παπακολούθηζη και εθαπμογή ηων 

πολιηικών κοινωνικήρ ένηαξηρ και πποζηαζίαρ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 

5000966, ηο οποίο ςλοποιείηαι μέζω ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

«Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,  Δκπαίδεςζη & Για Βίος Μάθηζη» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

Σν Τπνέξγν 1 «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

πξνζηαζίαο» αθνξά ζηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε ηνπ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ην εκπφξην θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηελ 
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πινπνίεζε δξάζεσλ έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Παθέην 1 αθνξά 

ηα εμήο: Π.1.1: Γεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, Π.1.2: Μειέηε 

αλάιπζεο δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, Π.1.3: Έξεπλεο θαηαγξαθήο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ ζε εκπνξηθνχο πφινπο, Π.1.4: 

Έξεπλεο θαηαγξαθήο θηλεηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη αλαδηαξζξψζεσλ ζε εκπνξηθνχο 

δξφκνπο, Π.1.5: Μειέηε κε ζέκα : Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο & ηέζζεξηο (4) κειέηεο πεξίπησζεο, Π.1.6: Μειέηε κε ζέκα : Σν 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο & ηέζζεξηο (4) κειέηεο 

πεξίπησζεο.  

Σν ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ, ζηε βάζε ηνπ Π.1.3: Έξεπλεο θαηαγξαθήο εκπνξηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο θαη επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ ζε εκπνξηθνχο πφινπο (2 

επηθαηξνπνηήζεηο) θαη ηνπ Π.1.4: Έξεπλεο θαηαγξαθήο θηλεηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη 

αλαδηαξζξψζεσλ ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο (1 επηθαηξνπνίεζε), πξνβαίλεη ζηε 

δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, γηα 

ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ κε επηά (7) εξεπλεηέο/ηξηεο (ΚΩΓΙΚΟ ΣΔΛΔΥΟΤ: 

5000966/Β.2.11 – Β.2.17) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξάμεο.   

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΧΝ 

Οη εξγαζίεο ησλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ είλαη νη εμήο:  

ην παθέην Π.1.3: Έπεςνερ καηαγπαθήρ εμποπικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και επαγγελμαηικών 

ζηεγών ζε εμποπικούρ πόλοςρ (2 επηθαηξνπνηήζεηο) 

- Γηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηε ζηήξημε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε θαη Δπηηφπηεο θαηαγξαθέο ζε εκπνξηθέο 

αγνξέο ηεο Αηηηθήο 

Αλαιπηηθά: 

 Καηαγξαθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο χςνπο 2.500 - 3.000 θαηαγξαθψλ αλάινγα 

κε ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ θαζελφο   

 Ηιεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ ζε νξηζκέλε απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ 

θφξκα (πεξηβάιινλ xls) 

 Δπηηφπηνη επαλέιεγρνη θαηφπηλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ ησλ αξρείσλ απφ ηελ Οκάδα 

Έξγνπ  
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Σηο Π.1.4: Έπεςνερ καηαγπαθήρ κινηηικόηηηαρ επισειπήζευν και αναδιαπθπώζευν ζε 

εμποπικούρ δπόμοςρ (1 επικαιποποίηζη) 

- Γηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηε ζηήξημε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε θαη Δπηηφπηεο θαηαγξαθέο ζε εκπνξηθέο 

αγνξέο ηεο Αηηηθήο 

Αλαιπηηθά: 

 Επικαιποποίηζη απογπαθικών καπηελών (αναλςηική ζημείυζη αλλαγών), βάζει 

πποηγούμενηρ καηαγπαθήρ  (ύτοςρ 2.500-3.000 καηαγπαθών) ανάλογα με ηον 

ηομέα εςθύνηρ ηος καθενόρ  

 Ηλεκηπονική καηασώπηζη ηυν εγγπαθών-αλλαγών ζε οπιζμένη από ηην Ομάδα 

Έπγος θόπμα (πεπιβάλλον xls) 

 Επιηόπιοι επανέλεγσοι καηόπιν ζσεηικών ελέγσυν ηυν απσείυν από ηην Ομάδα 

Έπγος  

 Διεξαγυγή επυηημαηολογίυν βάζει πεπίπηυζηρ (επυηήζειρ ελέγσος & 

κινηηικόηηηαρ),  ζε κάθε επισείπηζη με οπιζμένα σαπακηηπιζηικά ηα οποία 

πποβλέπονηαι από ηον επεςνηηικό ζσεδιαζμό ηος έπγος. 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο  ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

Επτά (7) ερεσνητές/τριες (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΦΟΥΣ: 5000966/ Β.2.11 – Β.2.17) 

 Πηπρίν (ΑΔΙ-ΑΣΔΙ) ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ειιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ή 

ηζφηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ (απφ ηα αξκφδηα φξγαλα) ηίηινπ ζρνιήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 Δμεηδηθεπκέλε Δκπεηξία επηηφπησλ θαηαγξαθψλ (πφξηα - πφξηα) αλά νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν θαηά πξνηίκεζε ζε φξηα εκπνξηθήο αγνξάο, ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ  

ΗΜΔΙΧΗ: Σα πποαναθεπόμενα αποηελούν ηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ 

ζςμμεηοσήρ ζηην παπούζα ππόζκληζη και ζηην πεπίπηωζη πος ο/η 

ενδιαθεπόμενορ/η δεν ηα διαθέηει, η ππόηαζη ηος/ηηρ αποκλείεηαι από ηην 

μεηέπειηα διαδικαζία αξιολόγηζηρ και δεν βαθμολογείηαι. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ  

Σα «Απαξαίηεηα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε θαη είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off). Η αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη ζε δχν θάζεηο: 

Α’ Φάζη – Έλεγσορ πλήπωζηρ απαιηούμενων πποζόνηων (κπιηήπια 

αποκλειζμού on/off) 

Όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

Β’ Φάζη – Βαθμολόγηζη & Καηάηαξη πποηάζεων ηων ενδιαθεπομένων: 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα ηεο Α’ Φάζεο, πξνσζνχληαη ζηε 

Φάζε Β’, θαη κεηά απφ ζπλέληεπμε βαζκνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη βάζεη ησλ 

παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

Πίνακαρ κπιηηπίων βαθμολόγηζηρ 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Εξειδικευμζνη 

εμπειρία επιτόπιων 

καταγραφϊν 

40 80: για εμπειρία 
από  3 μήνεσ ζωσ 
12 μήνεσ  

100: για εμπειρία 

από 12 μήνεσ και 

άνω 

 

2 Διενζργεια 

ςυνζντευξησ 

Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1) 

Επικοινωνιακζσ 

ικανότητεσ  

Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2) 

Ικανότητα ομαδικήσ 

ςυνεργαςίασ 

Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)   

Αντίληψη/κατανόηςη 

αντικειμζνου εργαςίασ 

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)            

Βαθμόσ εξοικείωςησ 

με το αντικείμενο & τα 

παραδοτζα του ζργου 

όπωσ :Ηλεκτρονική 

καταχϊρηςη 

60 20-100 

20–60: 

ςτοιχειϊδησ 

60–80: 

ικανοποιητική 

80–90:                 

αρκετά 

ικανοποιητική 

90–100: 

εξαιρετική 

Ο Βαθμόσ του Κριτηρίου 
προκφπτει από τον τφπο: 

 

ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 = 

*(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.2 + 
ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) 
/ 4]  

 

Τα υποκριτήρια (ΥΚ) 
βαθμολογοφνται από 20 ζωσ 100.  
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ερωτηματολογίων, 

Διεξαγωγή 

ςυνεντεφξεων με τη 

χρήςη δομημζνου 

ερωτηματολογίου, 

Διαχείριςη και 

επεξεργαςία μεγάλων 

ςετ δεδομζνων ςε 

μορφή πινάκων, 

Διαχείριςη εργαλείων 

απογραφήσ  

Η Σειηθή Βαζκνινγία (ΣΒ) θάζε Πξφηαζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

ΣΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 1 x 0,4) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 2 x 0,6)  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζπλέληεπμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηα θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνχκελα πξνζφληα. 

Σα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζην 

ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππέβαιιαλ πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζα 

δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΤ. Καηφπηλ ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, νη ελδηαθεξφκελνη/εο  έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 3 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο θνηλνπνίεζεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ, νη ππνςήθηνη/εο  ελεκεξψλνληαη γηα ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα 

κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή 

ηνπο. Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα επίζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΤ. 

Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. Γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηάηαμεο ζηνπο 

ζπλππνςήθηνπο ζα γίλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ δελ δεζκεχεηαη λα απνδερζεί θάπνηα απφ ηηο 

πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

θαηφπηλ αλαγθαίαο ηεθκεξίσζεο. Η απνδνρή πξφηαζεο θαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

αλήθεη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΙΝΔΜΤ-ΔΔΔ ηελ νπνία αζθεί 

φηαλ θαη φπσο ζεσξεί αλαγθαίν γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

Δίδορ ζςμβάζεων: ζπκβάζεηο έξγνπ. 

Δκηιμώμενη διάπκεια ζςμβάζεων: απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο έσο 

31/12/2020 θαη γηα απαζρφιεζε 4 Α/Μ.  
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Η ακνηβή γηα έθαζην ζηέιερνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.000€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θνξνινγηθψλ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ). 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, ε νπνία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο , πξνυπφζεζε απνηειεί ε έθδνζε απφ ηελ 

νξηζζείζα κε απφθαζε ΓΔ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ νινθιήξσζε, παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ  

παξαδνηέσλ. 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Οδηγίερ για ηον ηπόπο ςποβολήρ πποηάζεων (Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ, Τπφδεηγκα Α: Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Τπφδεηγκα Β: 

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, Τπφδεηγκα Γ: Τπεχζπλε δήισζε 

γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο θαη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο) είλαη αλαξηεκέλεο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΤ(www.inemy.gr). 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εγγξάθσλ (Τπφδεηγκα Α: Έληππν 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, Τπφδεηγκα Β: Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ, Τπφδεηγκα Γ: Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, αλαιπηηθφ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ – 

ηεθκεξίσλ πνπ απνδεηθλχνπλ/ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ απαηηνχκελσλ θαη 

επηζπκεηψλ πξνζφλησλ). 

Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηo INEMY, σο ππεχζπλν επεμεξγαζίαο,  

απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ην λ. 

2472/1997 θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 2016/679. 

Οη φξνη ηεο πξφζθιεζεο θαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

Ππόηαζη  ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για επηά 

(7) επεςνηηέρ (ΚΧΓΙΚΟ ΣΔΛΔΥΟΤ: 5000966/Β.2.11 - 17) 

ηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Ανάπηςξη και λειηοςπγία μησανιζμού ηος 

ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ για ηην αποηελεζμαηική παπακολούθηζη και εθαπμογή ηων 

πολιηικών κοινωνικήρ ένηαξηρ και πποζηαζίαρ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 

5000966. 

http://www.inemy.gr/
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θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 03/07/2020 θαη ψξα 12:00 ζηελ 

παξαθάησ δηεχζπλζε: 

Ινζηιηούηο Δμποπίος και Τπηπεζιών , Πεηπάκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ιζόγειο, 

Γπαμμαηεία ΙΝΔΜΤ ή λα ππνβιεζεί ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 

ελαιιαθηηθά κε courier.  

Πξνηάζεηο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη έσο 

ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ν θάθεινο ζα πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 

γξακκαηεία ηνπ ΙΝΔΜΤ. Γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζηελ θα. Παχινπ (e-mail: epavlou@esee.gr). 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝΔΜΤ.  

 

Τπφδεηγκα Α: Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

Τπφδεηγκα Β: Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 

Τπφδεηγκα Γ: Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ Απφδεημε ηεο Δκπεηξίαο 

 

Γηα ην ΙΝΔΜΤ  

Ο Πξφεδξνο 

 
      Γ. Καξαλίθαο  

 

mailto:epavlou@esee.gr



