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Δ/ΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ. Ι. ΧΑΡΙΤΟΣ 

Τηλ. :2103382102 

e-mail :charitos@acci.gr 

                                                                                                                    Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

“GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs”, ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG BALKAN - MEDITERRENEAN 

2014 - 2020», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5047926. 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Συντονιστής Εταίρος του Έργου με 

τίτλο: “GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs”, του 

προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «INTERREG BALKAN - MEDITERRENEAN 2014 - 2020», 

με κωδικό ΟΠΣ 5047926., λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• τον Νόμο 4412/2016, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και δη τα άρθρα 2,118 και 120,  

• την από 25/06/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract No BMP1/1.2/2604/2019)  

μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος BALKAN MED και του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.),  

• την από 02/06/2021 προσθήκη στην ανωτέρω σύμβαση, με την οποία ορίστηκε, εκ νέου, η 

διάρκεια του Έργου σε 36 μήνες, ήτοι από 25/06/2019 έως 24/06/2022, 

• την από 15/06/2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α., με την οποία εγκρίθηκε 

η έναρξη των διαδικασιών Πρόσκλησης και Ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη (με σύμβαση 

έργου), του έργου της υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης του έργου 

GAZELLE, 

ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Πακέτου Εργασίας 4, παραδοτέο 4.1.5. (Operation of the Support Centers and their 

network), με σύμβαση μίσθωσης έργου. 
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Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Το έργο έχει τίτλο «Gazelle – orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs» και 

αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση κοινών βιώσιμων μέτρων με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση και επιτάχυνση 

της αγοράς των Επιχειρηματικών Αγγέλων στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου. 

 

 Οι "Γαζέλες" είναι καινοτόμες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από τον ταχύ ρυθμό 

ανάπτυξης, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο των 

αναπτυγμένων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων, οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

 

Παρόλη τη ραγδαία ανάπτυξη στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, η αγορά των επιχειρηματικών 

αγγέλων - επενδυτών στην περιοχή Βαλκανικής - Μεσογείου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο 

ανάπτυξης. 

 

Από την άλλη μεριά τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην περιοχή αποτελούν 

σημαντική πηγή γνώσεων και υποστήριξης της καινοτομίας. Όμως όπως ακριβώς η αγορά 

επιχειρηματικών αγγέλων – επενδυτών έτσι και η διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας βρίσκεται 

ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου. 

 

Το έργο GAZELLE στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού 

επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάπτυξης για τις "Γαζέλες", προκειμένου να τις κάνει να "τρέχουν 

ταχύτερα και περισσότερο". 

 

Ειδικότερα στους στόχους συμπεριλαμβάνονται : 

• Ενίσχυση των οργανισμών που μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία δικτύων 

επιχειρηματικών Αγγέλων 

• Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών - ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας - 

συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για επιχειρηματικούς αγγέλους και τους 

επιχειρηματίες / δυνητικούς επιχειρηματίες, καθώς και εργαλείων μεταφοράς 

τεχνογνωσίας 

• Ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη δικτύου 

επιχειρηματικών αγγέλων στην περιοχή BALKAN-MED 

  

Με άλλα λόγια, το έργο GAZELLE μελετά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει κοινά βιώσιμα 

μέτρα για τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος για καινοτόμες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην περιοχή της Βαλκανικής – Μεσογείου. 
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Επίσης, αξιολογώντας τις υφιστάμενες πολιτικές στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου όσον 

αφορά στην υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ, το έργο GAZELLE θα αναπτύξει και θα προτείνει νέες 

πολιτικές καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ 

καινοτόμων επιχειρήσεων και επενδυτών σε διακρατικό επίπεδο. 

 

Τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου GAZELLE αναφέρονται σε : 

 

ΠΕ1. Διαχείριση του έργου 

ΠΕ2. Επικοινωνία 

ΠΕ3. Υφιστάμενη κατάσταση και ανάλυση καλών πρακτικών 

ΠΕ4. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας - Μηχανισμός Υποστήριξης 

ΠΕ5. Μέτρα για την υποστήριξη – επιτάχυνση «Γαζελών» 

ΠΕ6. Δράσεις βιωσιμότητας 

 

Στο εταιρικό σχήμα του έργου GAZELLE συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς : 

1 ΕΒΕΑ, Ελλάδα 

2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 

3 ENTERPRISE GREECE, Ελλάδα 

4 Επιμελητήριο Ruse, Βουλγαρία, 

5 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος 

6 Οικονομικό Επιμελητήριο, Βόρεια Μακεδονία 

 

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται 

στην υλοποίηση του Παραδοτέου 4.1.5. (Operation of the Support Centers and their 

network), του Πακέτου Εργασίας 4, το Ε.Β.Ε.Α. ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) 

Εξωτερικό Συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου . 
 

Ο εν λόγω Εξωτερικός Συνεργάτης θα ενισχύσει αφενός την Ομάδα Έργου του τακτικού 

προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση του Παραδοτέου 4.1.5. (Operation of the 

Support Centers and their network), του Πακέτου Εργασίας 4 και θα αναλάβει σε 

συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου την παρακολούθηση και υλοποίηση των 

ενεργειών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παραδοτέο, πάντοτε υπό την εποπτεία και του 

Υπεύθυνου Έργου. 

 

Αποστολή του Support Center (Κέντρου Υποστήριξης), είναι να «λειτουργήσει ως καταλύτης 

στην διασύνδεση των φορέων παραγωγής γνώσης, των επενδυτικών κεφαλαίων και των 

αναγκών της αγοράς, για την δημιουργία νέων βιώσιμων και ταχέως αναπτυσσόμενων 
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εταιρειών που θα παρέχουν υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας προϊόντα και υπηρεσίες». 

 

Ο σκοπός δημιουργίας και λειτουργίας του Support Center είναι να αποτελέσει τον κόμβο 

συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και συνεργασίας από τρεις διαφορετικούς, αλλά 

αλληλοτροφοδοτούμενους χώρους: α) της παραγωγής εφαρμοσμένης γνώσης και λύσεων, οι 

οποίες έχουν προκύψει μέσα από ερευνητικές μεθόδους και διαδικασίες β) των επενδυτικών 

κεφαλαίων που αναζητούν καινοτομικές λύσεις, που διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο γ) 

των νέων επιχειρηματικών σχημάτων που αναπτύσσουν καινοτομικές εφαρμογές, βάση των 

αναγκών των καταναλωτών κάθε κατηγορίας (B2B, B2C, B2G κτλ), για χρήση νέων υπηρεσιών 

και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Οι τρεις αυτοί πόλοι θα τροφοδοτούν το Support Center, το οποίο επιφορτίζεται με το ρόλο 

της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των τριών μερών, την δημιουργία συνεργειών, την 

υποστήριξη στην ανάπτυξη και επέκταση της σχεδιαζόμενης λύσης στην αγορά, την προβολή 

και επικοινωνία των παραγομένων αποτελεσμάτων προς την κοινωνία και τον ευρύτερο 

επιχειρηματικό κόσμο. 

Το κάθε Support Center που θα δημιουργηθεί θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες προς τις 

επιλεγμένες επιχειρήσεις (στο εξής «Gazelles»), οι οποίες θα επιλέγονται με συγκεκριμένους 

όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων του Κέντρου Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας Ε.Β.Ε.Α. (Αμερικής 8, Αθήνα). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., λοιπών 

κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των δαπανών και εξόδων 

που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου), ανέρχεται στο ποσό των 18.000 

Ευρώ. 

 

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο εξωτερικός συνεργάτης καλείται να υλοποιήσει τις εξής επιμέρους 

ενέργειες/εργασίες, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης : 

• Επικοινωνία με τα κυριότερα Δίκτυα Επιχειρηματικών Αγγέλλων (BANs) και 

Οργανισμούς Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs) με σκοπό την ενημέρωση τους και την 

σύναψη συνεργασίας 

• Την εκπροσώπηση του Support Center σε συναντήσεις με τα BANs και τα TTOs καθώς 

και σε άλλες εκδηλώσεις προσέλκυσης Gazelles αλλά και προώθησης του Support 

Center σε νέες συνεργασίες,  

• Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Support Center - ενδεικτικά μέσω 

των social media, εντύπων, εκδηλώσεων και εκθέσεων κ.α.-,  

• Του προγραμματισμού και της συμμετοχής στην υλοποίηση των εκδηλώσεων του 
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Support Center,  

• Την παροχή διευκολύνσεων προς τις Gazelles για την επικοινωνία τους με τα BANs & 

TTOs, το HUB και άλλα Support Centers του δικτύου, 

• Παρακολούθηση της προόδου των Gazelles,  

• Παρακολούθηση της λειτουργίας του Support Center και της πορείας παροχής των 

υπηρεσιών Acceleration  μέσω: 

 

- Τήρησης Διοικητικών Φακέλων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: Αιτήσεις 

υποψηφίων GAZELLES, Συμβάσεις-Συμφωνητικά, Ωρολόγια προγράμματα, 

μηνιαίες φόρμες παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (τις οποίες καλούνται 

να συμπληρώνουν οι σύμβουλοι και μέντορες, καταγράφοντας την πρόοδο και 

υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων), Βεβαιώσεις Συμμετοχής 

κλπ.,  

- Της δημιουργίας διαδικασιών και φορμών παρακολούθησης λειτουργίας του 

Support Center, 

- Τήρησης αρχείου επικοινωνίας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

(ανακοινώσεις σε social media, έντυπα, διοργάνωση και συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις και εκθέσεις, παρουσιολόγια εκδηλώσεων, φωτογραφίες, video 

κλπ.), 

- Μέτρησης KPI’s του Support Center και προτείνοντας βελτιώσεις. 

 

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Ο εξωτερικός συνεργάτης καλείται να υποβάλλει κάθε μήνα Εκθέσεις Αναφοράς 

για το παραχθέν έργο, στο πλαίσιο του αντικειμένου εργασίας του  και σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης. 

 

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα): 

 

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

• Η άριστη γνώση αγγλικών, η οποία είναι η επίσημη γλώσσα του έργου. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην 

περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία 

αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

 

Επιπρόσθετες δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες είναι: μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης 
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οικονομικής κατεύθυνσης (διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, marketing, κ.λπ.), η άριστη 

γνώση λειτουργικών συστημάτων πληροφορικής και χειρισμού των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, καθώς και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση 

στις ανάγκες δικτύωσης και συνεργασίας του Κέντρου με τις εμπλεκόμενες ομάδες 

ενδιαφερομένων. 

 

Επίσης, ο συνεργάτης που θα επιλεγεί για την υποστήριξη και τη λειτουργία του εν λόγω 

Κέντρου, είναι επιθυμητό να έχει επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία, στον τομέα 

της ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη της καινοτομίας και 

της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startup επιχειρήσεων), της διεθνοποίησης στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

 

Ε.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο φάκελος υποβολής ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Α.  

και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12μμ, 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: innovat ion @acc i .gr , είτε σε έντυπη μορφή 

στην έδρα του E.B.E.A., Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα, με έναν από τους εξής τρόπους: α) 

αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικά, γ) μέσω courier. 

 

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α.    Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

β.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

γ.     Οικονομική προσφορά 

δ.    Απαραίτητα  δικαιολογητικά  –  τεκμήρια  που  αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν  την 

ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα: 

• Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να 

αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών 

έχει 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. 

• Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας 

απαιτούνται: Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης(‐εων) ή 

επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από 

mailto:innovation@acci.gr
mailto:innovation@acci.gr,
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τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του 

υποψηφίου. Εναλλακτικά καρτέλα ενσήμων ή δήλωση από το οικείο ασφαλιστικό 

ταμείο, ή αντίγραφα τιμολογίων. 

• Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά ξένων γλωσσών), 

σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της παρούσας. 

• Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία βιογραφικού 

σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και αληθή 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το E.B.E.A. στα τηλ. 

2103382253 και e-mail innovation@acci.gr 

 

Σημαντική Σημείωση 
 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το Ε.Β.Ε.Α. να συνάψει 

συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το Ε.Β.Ε.Α.  

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη 

διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, 

όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη 

διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη 

διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση 

οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. Το Ε.Β.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου 

του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη 

ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα 

δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το Ε.Β.Ε.Α. ή τα 

στελέχη του, για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση  ή/και  τη  

συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία.  Η  εκδήλωση  ενδιαφέροντος συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε 

τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων 

και προϋποθέσεων αυτής. 

 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
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