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Δηζεγεηήο: Χνηδόγινπ, Ηιίαο, (PhDCandidate)Υπεύθσνος Εκπαιδεσηικού Προγράμμαηος 
Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Διιάδνο (Deree) θάηνρνο πηπρίνπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

κε εμεηδίθεπζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Έρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν  ζηε Γηνίθεζε Πιεξνθνξίαο από ην 
παλεπηζηήκην Sheffield ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σε ηειεπηαία εηθνζαεηία εξγάδεηαη σο θαζεγεηήο θαη 

εηζεγεηήο ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Από ην 2008 είλαη ν ππεύζπλνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ηεο εηαηξείαο DSS. 

θνπόο: 
ηόρνο ηνπ εκηλαξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ειεθηξνληθώλ δεκνπξαζηώλ 

/δηαγσληζκώλ θαζώο θαη ζηα ζεκεία ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εθπαηδεπηνύλ ζηε δηαδηθαζία 
εγγξαθήο θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζε λέεο δεκνπξαζίεο / δηαγσληζκνύο. 

 

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο / Agenda εκηλαξίνπ 
 Διζαγωγή ζηις Γιαδικησακές σπηρεζίες / Ηλεκηρονικές Γημοπραζίες και Γιαγωνιζμούς. 

o Τύποι Ηλεκηπονικών Δημοππαζιών. 

o Τύποι Ηλεκηπονικών Διαγωνιζμών.  

 Προεηοιμαζία για ηη διαδικαζία σποβολής προζθορών. 

o Ενημέπωζη για ηη διαδικαζία εγγπαθήρ ζηο Εθνικό Σύζηημα Ηλεκηπονικών Δημόζιων Σςμβάζεων. 

o Σύνηαξη ςπεςθύνων δηλώζεων. 

o Σάπωζη κειμένων για ηλεκηπονική σπήζη – Μεηαηποπή ζε μοπθή PDF. 

o Φπήζη ηλεκηπονικήρ ςπογπαθήρ με ηο λογιζμικό jsignpdf. 

 Σρόπος και διαδικαζία σποβολής προζθορών. 

o Ειζαγωγή ζηο ζύζηημα Ππομηθέαρ (www.promitheus.gov.gr, ebs.eprocurement.gov.gr)  

o Επιλογή διαγωνιζμού. 

o Πποεηοιμαζία και Δημιοςπγία πποζθοπάρ. 

o Εκηςπώζειρ. 

o Υποβολή 

 Διαδικαζία ςποβολήρ εγγπάθων / ζςνημμένων. 

 Επιβεβαίωζη ςποβολήρ / Διόπθωζη ζθαλμάηων. 

 
Ηκεξνκελίεο δηεμαγσγήο:  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ :  Σάββατο          21     Οκτωβρίου 2017    (16:00 μ.μ. -  20:00 μ.μ.) 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ :  Κυριακή          22     Οκτωβρίου 2017      (10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.) 

 

Χώξνο δηεμαγσγήο:  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Αίζνπζα ΚΔΚ «ΔΡΔΙΜΑ Κ.Γ.Μ.Β.2», Μεηξνπόιεσο 31α, Ισάλληλα   

Κόστος σσμμετοτής:  120,00 εσρώ + ΦΠΑ (24%) = 148,80 εσρώ 

* Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο θαιύπηεη ηα έμνδα παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηελ παξνρή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ & ζεκεηώζεσλ ζε ςεθηαθά αξρεία (κέζσ e-mail), ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ 

θαη ηελ παξνρή coffeebreak 

Όροι σσμμετοτής:  

* Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ αποκλειζηικά ηακεηαθώο ελήκεξα κέιε ηεο Έλσζεο 

* Κάζε ζπκκεηνρή αθνξά ασζηηρά ένα (1) άηομο 

* Η ζπκκεηνρή επηβεβαηώλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ θαηαζεηεξίνπ 

* Απαραίηηηες προϋποθέζεις γηα θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη : 

Α) Να έρεη καδί ηνπ ην USB-Token κε πξν εγθαηεζηεκέλε ζε απηό ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ. 

Β) Να έρεη νινθιεξώζεη ηελ εγγξαθή ζην λέν ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ. 

    Οδεγίεο γηα εγγξαθή σο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζην ζύζηεκα :      

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/EgrafiOikForeaESHDHS_v1.pdf 

Link εγγξαθήο νηθνλνκηθνύ θνξέα : http://www.eprocurement.gov.gr/iService-Registr/ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://ebs.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/EgrafiOikForeaESHDHS_v1.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/iService-Registr/


 

 
πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο :  

 

ΕΘΝΘΙΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   

Αξ. Λνγ. 151/470243-33 

IBAN :  GR41 0110 1510 0000 1514 7024 333 

 

ALPHA BANK 

Αξ. Λνγ.  441002002000395 

IBAN :  GR02 0140 4410 4410 0200 2000 395 

 

ATTIKA BANK 

Aξ. Λνγ. 84116611 

IBAN :  GR74 0160 0690 0000 0008 4116 611 

 

EUROBANK 

Αξ. Λνγ. 0026.0101.55.0100968935 

IBAN :  GR090 2601 0100 0055 0100 9689 35 

 


