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Μυτιλινθ 08/12/2020 Αρ. Πρ.2677
Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ

τα πλαίςια του Ζργου «Δθμιουργία Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ/Προϊκθςθσ Προοριςμοφ (DMO- Destination
Management/Marketing Organisation) για τθν Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου», θ ΕΛΟΡΙ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ αρ. 8, του Δ υπ. Αρ. 31021/08/2020, προκθρφςςει τθν εκπόνθςθ μελζτθσ με αντικείμενο τθν
«Διαχείριςθ Κρίςεων ςτθν Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου». Σο ζργο χρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ ςτο
πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ Ειδικοφ κοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 που
χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Πόροι) ΑΕ 388 του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.

Σο ζργο «Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ/Μάρκετινγκ Προοριςμοφ (DMO) για τθν
Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου» χρθματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικοφ κοποφ
για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 από Εκνικοφσ Πόρουσ (ΠΔΕ). Σο ζργο ζχει ςαν κεντρικι ιδζα τθν
Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ Προοριςμοφ για τα νθςιά τθσ
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Σα νθςιά τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίο κατά τθν διάρκεια τθσ
τελευταίασ δεκαετίασ διζρχονται από μια ςειρά κρίςεων αρχισ γενομζνθσ από τθν οικονομικι
κρίςθ τθσ χώρασ το 2009 και ςτθν ςυνζχεια από τθν μεταναςτευτικι κρίςθ του 2015 θ οποία
ταλανίηει τα περιςςότερα εξ αυτών μζχρι ςιμερα. Σο ςφνολο των νθςιών τθσ Περιφζρειασ
διακζτουν ζνα ιδιαίτερο ςθμαντικό φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον βαςικό ςτοιχείο
ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. Ο ιδρυτικόσ ςκοπόσ του Φορζα κα είναι θ διαχείριςθ, ο
ενδοπεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ των τουριςτικϊν φορζων για χάραξθ και εφαρμογι πολιτικϊν
προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ και το μάρκετινγκ του τουριςτικοφ προοριςμοφ του Βορείου Αιγαίου
μζςα από τθν χάραξθ πολιτικϊν για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ τθσ περιοχισ. Σο όραμα και θ
αποςτολι του φορζα κα είναι θ μετατροπι τθσ ΠΒΑ ςε ζνα ςφγχρονο προοριςμό υψθλϊν
προδιαγραφϊν με εμπειρίεσ για τουσ επιςκζπτεσ του κακϋ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. κόπιμθ είναι
θ αφξθςθ των αφίξεων και των διανυκτερεφςεων τουριςτϊν με υψθλι κατά κεφαλιν δαπάνθ.
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Απόδοςθ ιδιαίτερθσ ζμφαςθσ πρζπει να δοκεί ςτθν τοπικι κλθρονομιά, τθν πολιτιςτικι διάςταςθ
και το φυςικό περιβάλλον μζςα από τθν ανάπτυξθ ενόσ εξαίρετου πακζτου εμπειριϊν ειδικοφ
ενδιαφζροντοσ και τθν μεγιςτοποίθςθ των πολλαπλαςιαςτικϊν επιπτϊςεων του τουριςμοφ ςτθν
τοπικι κοινωνία και οικονομία.
Η αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Προοριςμοφ ζχει ουςιϊδθ

ςθμαςία προκειμζνου να

διαςφαλιςτεί θ ηθτοφμενθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ο οποίοσ κα ςυνειςφζρει οικονομικά,
κοινωνικά, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτον προοριςμό και ειδικά υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ
αποςτακεροποίθςθσ τθσ βιομθχανίασ του τουριςμοφ που προκλικθκε από τθν πανδθμία του
COVID-19 ςε παγκόςμιο αλλά και ςε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου τα τελευταία χρόνια (2015 μζχρι ςιμερα) ζχει βρεκεί αντιμζτωπθ με
πρωτόγνωρεσ κρίςεισ όπωσ το προςφυγικό ηιτθμα και θ πανδθμία Covid-19 τα οποία ζχουν επιδράςει άμεςα
και δραςτικά ςτο τουριςτικό προϊόν και τθν εικόνα τθσ νθςιωτικισ αυτισ περιοχισ. Με βάςθ τα υπάρχοντα
ςτατιςτικά δεδομζνα που αφοροφν ςτθν τουριςτικι κίνθςθ οι κρίςεισ αυτζσ ζχουν οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ
τουριςτικισ ηιτθςθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%. Κρίνεται λοιπόν ιδιάηουςασ ςθμαςίασ θ εκπόνθςθ
μελζτθσ/ςχεδίου προκειμζνου να προλθφκοφν ανάλογεσ καταςτάςεισ ςτο μζλλον και να υπάρξει
επικοινωνιακόσ μθχανιςμόσ ςαφισ και ςυγκεκριμζνοσ για τθ διαχείριςθ τζτοιασ μορφισ και ζκταςθσ
επικοινωνιακϊν κρίςεων. Ουςιαςτικόσ ςτόχοσ είναι θ κατάκεςθ ενόσ «επικοινωνιακοφ οδικοφ χάρτθ» για τθν
εξαςφάλιςθαειφόρουανάπτυξθσγια τθν τοπικι κοινωνία ςυνολικά, για όςουσ δραςτθριοποιοφνταιςτον τομζα
του τουριςμοφ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ του Βορείου Αιγαίου αλλάκαιςε τομείσ πουδιακλαδϊνονται με τισ
αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ τουριςτικισ βιομθχανίασ.

Η διαχείριςθ επικοινωνιακϊν κρίςεων αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ, τισ ςτρατθγικζσ και τα μζτρα
που ςχεδιάηονται και τίκενται ςε ιςχφ με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ μιασ
επικοινωνιακισ κρίςθσ. Η πρόλθψθ των κρίςεων αναφζρεται ςτθν προλθπτικι πρόβλεψθ των
αρνθτικϊν γεγονότων κυρίωσ από πλευράσ προετοιμαςίασ. ε αντίκεςθ με τθν αντιμετϊπιςθ
κρίςεων, θ πρόλθψθ κρίςεων χαρακτθρίηεται από τθ ςυνεχι εναςχόλθςθ με το κζμα. ε κάκε
περίπτωςθ θ πολυςφνκετθ πραγματικότθτα που επικρατεί ςε περιοχζσ όπωσ πχ θ προςφυγικι κρίςθ
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ςτα νθςιά τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου παράγει ειδιςεισ που επθρεάηουν τθ διεκνι εικόνα των
νθςιϊν με τρόπο ανεξζλεγκτο. Κακϊσ χαρακτθρίηεται από υψθλά επίπεδα διακινδφνευςθσ με
ςυνζπεια να παράγονται υψθλά επίπεδα ορατότθτασ ςτο πλαίςιο ενόσ αρνθτικοφ πλαιςίου
αναφοράσ για τθν ευρφτερθ περιοχι που οδθγεί με τθν ςειρά του ςε μεταβολι τθσ εικόνασ τθσ.
Επιπρόςκετα τθσ προςφυγικισ κρίςθσ τα νθςιά ζχουν να διαχειριςτοφν και τθν κρίςθ που ζχει
προκλθκεί ςε παγκόςμιο επίπεδο από τθν πανδθμία του νζου κορωνοϊοφCOVID -19 με
πολλαπλαςιαςτικά αρνθτικά αποτελζςματα για τα νθςιά τθσ Περιφζρειασ.
Η αντιμετώπιςθ επικοινωνιακών κρίςεων αφορά ςτισ παρεμβάςεισ που μποροφν να υλοποιθκοφν με ςκοπό
τθν εξάλειψθ ι τον μετριαςμό των επιπτϊςεων αυτϊν. Ξεκινά με τθν αναγνϊριςθ μιασ κατάςταςθσ
επικοινωνιακισ κρίςθσ. Αςχολείται με τισ αιτίεσ τθσ και προςπακεί να τισ αντιμετωπίηει. Για να γίνει αυτό
οφείλει να χρθςιμοποιεί όλα τα εργαλεία επικοινωνιακισ διαχείριςθσ για να περιοριςτοφν οι ςυνζπειεσ και
να τεκεί ζνα τζλοσ ςτθν αρνθτικι μεταβολι τθσ εικόνασ τθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ανάκαμψθσ που
ακολουκεί, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ αποςκοποφν ςτθν υπζρβαςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ
επικοινωνιακισ κρίςθσ. Αυτό περιλαμβάνει τα «διδάγματα», μζςω των οποίων ο οργανιςμόσ/φορζασ
αποςκοπεί ςτθν αποφυγι μελλοντικϊν κρίςεων αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία που προςφζρει θ παροφςα
κατάςταςθ. Ωσ εκ τοφτου, οι δραςτθριότθτεσ τθσ επικοινωνιακισ αντιμετϊπιςθσ κρίςεων κα πρζπει να
ενταχκοφν ςτο ενιαίο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ κρίςεων.
Επιπλζον, θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ επικοινωνιακισ κρίςθσκα πρζπει να αρχίηειπριν από τθν
εκδιλωςθ του γεγονότοσκαινα ςυνεχίηεταιμεζγκαιρθ καιτεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθαπό αξιόπιςτεσ πθγζσ
ςτο κοινό και ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται αναγκαία θ ςφςταςθ ομάδασ
ενθμζρωςθσ με ςκοπό:


Σθν ανάπτυξθ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ (ιςτοςελίδασ ι και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, αφίςεσ,
ενθμερωτικά φυλλάδια κ.α.) θ οποία να παρζχειαξιόπιςτεσκαι επαλθκεφςιμεσ πλθροφορίεσςχετικά
με τα μζτραπου ζχουν λθφκεί από τισ τοπικζσ αρχζσ και τθν τοπικι βιομθχανία τουριςμοφ.



Ανάπτυξθ ςφαιρικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισκαι μάρκετινγκπου να προωκείαποτελεςματικάτουσ
τουριςτικοφσ

προοριςμοφσ

του

Περιφζρειασ

Βόρειου

Αιγαίου

κακϊσ

καιενκάρρυνςθτων

εκνικϊνφορζων τουριςμοφ ϊςτε να ενςωματϊςουν και να αναδείξουν τον πλθγζντα τουριςτικό
προοριςμόωσ αναπόςπαςτο μζροστθσδικισ τουσ καμπάνιασ.
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
1. Εκπόνθςθ μελζτθσ με ςτόχο τθν κατάρτιςθ ςυγκεκριμζνου επικοινωνιακοφ ςχεδίου διαχείριςθσ
κρίςεων. Η μελζτθ κα πρζπει να περιλαμβάνει: α) τθν ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των
τουριςτικών προοριςμών τθσ Περιφζρειασ του Βορείου Αιγαίου ςε ςχζςθ με το προςφυγικό ηιτθμα
και τθν πανδθμία Covid-19, β) τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ δθμοςιογραφικά
διαμεςολαβοφμενθσ εικόνασ που κυριαρχεί, εξετάηοντασ τθν επίδραςθ που ζχει θ προςφυγικι
κρίςθ και θ πανδθμία ςτθν ενιαία εικόνα των τουριςτικϊν αυτϊν προοριςμϊν τθσ Περιφζρειασ
Βορείου Αιγαίου, γ) τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ βζλτιςτων πρακτικϊν που υλοποιικθκαν ςε άλλεσ
χϊρεσ, δ) τθ διεξοδικι μελζτθ του ςθμαντικοφτομζα τθσ πρόλθψθσ (μζτρα πρόλθψθσ και
αποτροπισ), αλλά και των τρόπων αποτροπισ και αντιμετϊπιςθσ των επικοινωνιακϊνκρίςεων.
2. Κατάκεςθ ςχεδίου διαχείριςθσ επικοινωνιακών κρίςεων με κφρια ζμφαςθ το προςφυγικό ηιτθμα
και τθ πανδθμία του Covid-19 προςαρμοςμζνου ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Σο ςχζδιο κα πρζπει να επιχειρεί να εντάςςει οργανικά τθν τοπικι
κοινωνία και τισ τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και όχι μόνο τουσ κρατικοφσ φορείσ κακϊσ θ
ανάκαμψθ του τουριςμοφ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμόαπό τθνεπιτυχι ανάκαμψθ όλθσ τθσ
κοινότθτασ.
3. Επιλογι μίγματοσ διαμόρφωςθσ ενιαίασ περιφερειακισ εικόνασ που να αναδεικνφει τα νθςιά τθσ
Περιφζρειασ του Βορείου Αιγαίου ςε ελκυςτικό και αςφαλι τουριςτικό προοριςμό για όλο το χρόνο.
Σο παραδοτζο αυτό κρίνεται αναγκαίο κακϊσ θ υψθλι δθμοςιότθτα με αρνθτικι ειδθςεογραφικι
κάλυψθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ ςτον απόθχο τθσ πανδθμίασ Covid-19 με ζννοιεσ και καταςτάςεισ
που φζρουν αρνθτικό φορτίο επθρεάηουν αρνθτικά τθν ευρφτερθ εικόνα τθσ περιοχισ και άρα τθν
τουριςτικι ηιτθςθ.
4. Πλάνο για τθ ςφςταςθ και αποτελεςματικι λειτουργία «ομάδασ ενθμζρωςθσ κρίςεων».
Ομάδα ζργου:
Η Ομάδα Ζργου κα πρζπει να διακζτει επιςτθμονικι επάρκεια, πρότερθ εμπειρία, εξειδίκευςθ και ικανότθτα
να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. Οι απαιτιςεισ αυτζσ αποδεικνφονται από τθν ςυγκρότθςθ τθσ
Ομάδασ Ζργου και τισ κατάλλθλεσ ειδικότθτεσ επαγγελματιϊν που κα προτείνει.
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Η ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τθν παρακάτω δομι:
Τπεφκυνοσ Ζργου ο οποίοσ κα ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, τθ διοίκθςθ, τθν
πρόοδο και τον ςυντονιςμό όλων των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ του ζργου, κακϊσ και τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ Ανακζτουςα
Αρχι.
Μζλθ τθσ ομάδασ ζργου τα οποία κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν
Απαιτιςεισ προςόντων και εμπειρίασ τθσ Ομάδασ Ζργου.
Τπευκφνου ζργου:
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν προςφορά του τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν το
ρόλο του Τπεφκυνου Ζργου, με τισ αρμοδιότθτεσ που περιγράφτθκαν ςτα προθγοφμενα.
Σο ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Τπευκφνου του Ζργου κα πρζπει να είναι κάτοχοσ
Διδακτορικοφ Σίτλου με εξειδίκευςθ ςτθ Διαχείριςθ Κρίςεων ςτθ Σουριςτικι Βιομθχανία ι/και Διαχείριςθ
Εικόνασ Σουριςτικϊν Προοριςμϊν ι/και Πολιτικι Επικοινωνίασ και να διακζτει τουλάχιςτον πενταετι (5 ζτθ)
επαγγελματικι/ερευνθτικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ/υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων
(μελετϊν/ζργων) ςτο ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ. Αναγνϊριςθ τυχϊν επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ι/και εργαςιϊν ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια ςτο
ευρφτερο ερευνθτικό πεδίο τθσ Διαχείριςθσ Κρίςεων και Κινδφνων ςτθ Σουριςτικι Βιομθχανία και Πολιτικι
Επικοινωνίασ και Διαχείριςθ Εικόνασ Σουριςτικϊν Προοριςμϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου:
Σα ςτελζχθ που κα απαρτίηουν τθν ομάδα ζργου κα πρζπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ ι/και
διδακτορικοφ τίτλου με εξειδίκευςθ τθ Διοίκθςθ Σουριςμοφ, τθν Επικοινωνία, τθν Κοινωνιολογία και να ζχουν
τεκμθριωμζνθ

επαγγελματικι/ερευνθτικι

εμπειρία

ςτθν

υλοποίθςθ

ςυγχρθματοδοτοφμενων

προγραμμάτων.Αναγνϊριςθ τυχϊν επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ι/και
εργαςιϊν ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια ςτο αντικείμενο τθσ Διαχείριςθσ Κρίςεων και Κινδφνων ςτθ
Σουριςτικι Βιομθχανία και Πολιτικι Επικοινωνίασ και Διαχείριςθ Εικόνασ Σουριςτικϊν Προοριςμϊν κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Σεκμθρίωςθ προςόντων Ομάδασ Ζργου:
Σα ςτελζχθ, που κα απαςχολθκοφν ςτο Ζργο, κα αναφζρονται ονομαςτικά και κα παρατίκενται για το
κακζνα τα εξισ ςτοιχεία:
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ
ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020

20PROC007807492 2020-12-09

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Τπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ
Αρ.ΓΕΜΗ: 078226842000
Σθλ. +302251040330/2, +302251037126
e-mail : info@eloris.gr

Aρ.Eγγ.Π.
20001190001250



Σο αντικείμενο εργαςίασ που κα καλφψουν,



Η κζςθ και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχιμα του Ζργου.



Βιογραφικό θμείωμα



Τπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, για εκείνα τα μζλθ που δεν ανικουν ςτο τακτικό
προςωπικό του υποψθφίου Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςθσ, ςτθν οποία
αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτθν προςδιοριςκείςα κζςθ.



Οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ που κεμελιϊνει τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ
και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ.

Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ, ωσ τθν λιξθ του ζργου 30-4-2021.
ε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου κα παρατακεί και αντίςτοιχα θ παροφςα ςφμβαςθ.
Ο μζγιςτοσ διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, είναι 20.000,00€ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Η πλθρωμι του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ χρθματοροζσ του
προγράμματοσ.
Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με βάςθ τθν ςυμφερότερθ προςφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι, εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάρτθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΟΡΙ ΑΕ www.eloris.gr, κα πρζπει να αποςτείλουν ςχετικι Αίτθςθ Ενδιαφζροντοσ
ςυνοδευόμενθ από το βιογραφικό και οποιαδιποτε άλλο ςυνοδευτικό ζγγραφο τεκμθρίωςθσ, ςτο e-mail
τθσ ΕΛΟΡΙ ΑΕ, info@eloris.gr και ςε φυςικό φάκελο ςτα γραφεία τθσ, ςτθν Μαρίνα Μυτιλινθσ, Μυτιλινθ,
81132.
τον φάκελο υποβολισ προςφοράσ, κα πρζπει να περιλαμβάνονται, ενθμερωμζνο βιογραφικό ςθμείωμα,
αίτθςθ ενδιαφζροντοσ, αντίγραφα τίτλων-πτυχίων και βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ που περιγράφονται ςτο
βιογραφικό, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ενδιαφερόμενου πτυχίο και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ όπου
απαιτείται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΟΡΙ Α.Ε.
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