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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
Για το έργο  

Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ΄΄ 

 
Συνοπτικά στοιχεία έργου  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                   Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                   10/2022 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                              Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄ 
                                                             ΄   ΑΝΟΙΧΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  
      ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου  
      ανέρχεται στο ποσό των 31.500,00 ευρώ  

 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 Η Συνολική αμοιβή για κάθε σύμβαση δεν  

      δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές  
      μηνιαίες αποδοχές ανά άτομο. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση 

μίσθωσης έργου 12μηνης διάρκειας)με 
δικαίωμα παράτασης για 1 Οικονομολόγο  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ   Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται 

αρχής γενομένης από την υπογραφή της 
Σύμβασης  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Έως και την 15/09/2022 ημέρα  

και ώρα 12.00 μ.μ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ  http://www.eeth.gr 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ        Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –  

Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα        
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θερμαϊκού  υλοποιούν από 

κοινού τη πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θερμαϊκού » με κωδικό ΟΠΣ 

5033608 με κύριο ανάδοχο τον Δήμο Θερμαϊκού  και συνδικαιούχο το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.740.153,56 ευρώ εκ των οποίων 1.488.445,76 

ευρώ κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Θερμαϊκού  και 251.707,80 ευρώ ως 

χρηματοδότηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο  Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση της πράξης 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθμ. 

16/13-11-2019 απόφασης της Δ.Ε. Η υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Θερμαϊκού » Υποέργο 11 «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» στον Άξονα 

Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο 

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιήσει 

ομοιόμορφες παρεμβάσεις επί των προσόψεων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 

εκδηλώσεις, ενέργειες προώθησης και προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα 

μέσα επικοινωνίας. Επίσης, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης της 

εμπορικής περιοχής, ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς 

υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» και 





 

4 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) ΨΠ79469ΗΕΝ-0ΜΦ 
υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5033608 

συγκεκριμένα του Υποέργου 11 «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης», θα προβεί στην 

πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου (υλοποίηση 

με ίδια μέσα) έναν συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 

ειδικότητα Οικονομολόγου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Οι συνεργάτες θα ενταχθούν στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ » και θα συνεπικουρούν  στη παρακολούθηση 

και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 11 του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

Το αντικείμενο του έργου που θα απασχοληθούν  στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

αφορά στο Υποέργο 11 «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι αρμόδιοι για την επιτυχή υλοποίηση των πακέτων  εργασίας ΠΕ1 

και ΠΕ2 του υποέργου 11 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσης. 

Επίσης θα συνεργαστούν με τον υπεύθυνο του έργου και την ομάδα υλοποίησης έργου του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στην επικαιροποίηση της τεχνικής έκθεσης των 

προτάσεων για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της διαβούλευσης με τις 

ωφελούμενες επιχειρήσεις σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στις προσόψεις τους με 

σκοπό την καταγραφή και προμέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς 

αποψίλωση ή/και απομάκρυνση, την καταγραφή και προμέτρηση των τελικών στοιχείων που 

προτείνονται προς εγκατάσταση, τον καθορισμό της ποσότητας των αδειών μικρής κλίμακας 

που θα πρέπει να εκδοθούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την παρουσίαση των τελικών 

προσόψεων των τυπικών επιχειρήσεων. Την προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και 

προϋπολογισμών των μελετών προμήθειας για τη σύνταξη προκηρύξεων διαγωνισμών. 

Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και σύνταξη των σχετικών εντύπων ελέγχου 

προόδου του έργου. Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του έργου και τεχνικών 

εισηγήσεων/ γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν την 

επιστημονική του/της ειδίκευση.  

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται 

με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας) που θα συναφθεί 
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ανάμεσα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στον/ στην συμβληθέντα/θήσα. 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο 

παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 11,«Διαχείριση και Δημοσιότητα της 

Πράξης» (κωδικός πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5033608) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020». 

Το Υποέργο 11 περιλαμβάνει δύο (2) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ1 και ΠΕ2) και αφορά στο 

Συντονισμό, Διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης 

και την δημοσιότητα της πράξης: 

ΠΕ 1 : Συντονισμός, Διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

δράσεων του Συνδικαιούχου  

ΠΕ 2 : Δημοσιότητα της πράξης  

Το Π.Ε. 1 «Συντονισμός  Διαχείριση  και υλοποίηση του φυσικού και Οικονομικού αντικείμενου 

της Πράξης» περιλαμβάνει τις ενέργειες: 

• Ενέργεια 1: Συντονισμός- Διαχείριση- Παρακολούθηση Πράξης 

• Ενέργεια 2: Αναθέσεις/ Διαγωνισμοί ανάδοχων  

Αναλυτικά, κάθε Ενέργεια περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Π.1 Τριμηνιαίες Αναφορές προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των 

θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού 

αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης /βέλτιστης διαχείρισης. 

Π1.1. Αρχείο προσωπικού (προσλήψεις,  συμβάσεις, φύλλα χρονοχρέωσης κλπ) 

Π1.2. Αρχείο ωφελούμενων  επιχειρήσεων  (λίστα και στοιχεία ωφελούμενων επιχειρήσεων, 

αρχείο με άδειες μικρής κλίμακας όπου απαιτείται και λοιπά δικαιολογητικά των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων) 

Π1.3. Αρχείο Οικονομικού και Φυσικού αντικειμένου της πράξης 

Π1.4. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

Π1.5. Δελτία Δήλωσης Δαπανών 

Π1.6. Δελτία προόδου ενεργειών ωρίμανσης και υποχρεώσεων πράξης 

Π1.7. Δελτία παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης 
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Π.1.8 Αρχείο διαγωνισμών και παραδοτέων  

Π1.9. Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Π.2 Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που 

υλοποιήθηκαν αναφορικά με τις δράσεις δημοσιότητας.. 

Π2.1 Δελτία Τύπου, ενημερωτικές επιστολές, ανακοινώσεις 

Π2.2 Συνεντεύξεις Τύπου (2) 

Π2.4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις (2) 

Π2.5 Newsletter (4) 

Π2.6 Συλλογή και προετοιμασία υλικού και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. 

Επίσης οι δύο συνεργάτες θα ετοιμάζουν δεκαπενθήμερες αναφορές προς τον Υπεύθυνο του 

έργου ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου, αναφορές cash flow του έργου, 

τήρηση φακέλου συμβάσεων με τους αναδόχους, σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ (Τεχνικό 

Δελτίο Πράξης και αναθεωρήσεις αυτού, Τεχνικά Δελτία Υποέργου και αναθεωρήσεις αυτών, 

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Αιτήματα Κατανομής Πιστώσεων, Δελτία Προόδου 

Πράξης, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης) και μία συνολική αναφορά ανά τρίμηνο πριν την 

καταβολή της πληρωμής. Θα υλοποιούν τις σχετικές εργασίες με τους συνοπτικούς 

διαγωνισμούς (σύνταξη τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ανάρτηση τευχών 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή ΔΙΑΥΓΕΙΑ εφόσον απαιτείται, υποστήριξη της Επιτροπής 

προμηθειών παραλαβών και ενστάσεων, υποστήριξη στη διαδικασία συμβασιοποίησης, 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται). Οι δύο συνεργάτες θα συμμετέχουν 

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), και στα παραδοτέα 

τους θα είναι η τήρηση του φακέλου του έργου καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 

ΚΕΠ. 

 

 

1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Η υπό σύναψη σύμβαση μετά την επιτυχή λήξη της 

δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και όχι πέραν του προϋπολογισμού 
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του έργου ή τυχόν παράτασης του. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης σε κάθε 

περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου και την απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ως ισχύει. Επίσης, δύναται να μειωθεί η 

χρονική διάρκεια της σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα το φυσικό ή το οικονομικό 

αντικείμενο της Πράξης από μέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ή σε 

περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης για 

παράταση της χρονικής διάρκειας του έργο.  Για όλες τις θέσεις  προβλέπεται δοκιμαστική 

περίοδος 2 μηνών πριν την οριστική υπογραφή της συνολικής χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης. Εάν κατά το διάστημα αυτό των 2 μηνών το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης δεν μείνει ικανοποιημένο από την απόδοση και αποτελεσματικότητα του 

προσληφθέντα, δύναται να διακόψει την σύμβαση και να μην προχωρήσει στην υπογραφή της 

ολοκληρωμένης χρονικά συμβάσεως όπως προβλέπεται ανά ειδικότητα στην παρούσα 

προκήρυξη. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα  να διακόψει 

– καταγγείλει  οποτεδήποτε τη σύμβαση αζημίως όπως και σε περιπτώσεις που δεν μείνει 

ικανοποιημένο από τη απόδοση και αποτελεσματικότητα του προσληφθέντα. Σε περίπτωση 

μη έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα  να ματαιώσει οποτεδήποτε τη διαγωνιστική 

διαδικασία της υπό ανάθεση σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται κανένα 

δικαίωμα ασκήσεως αποζημίωσης  ή οποιασδήποτε άλλης αξιώσεως   των υποψηφίων 

αναδόχων σε βάρος του ΕΕΘ.   

1.3 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Η συνολική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με την χρονική διάρκεια της απασχόλησης του 

στην πράξη και των παραδοτέων πακέτων εργασίας  του συνεργάτη. Τα σχετικά παραδοτέα 

του υπευθύνου θα είναι οι τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς προόδου με τα σχετικά 

συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα. 

Η συνολική αμοιβή για κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του 

ασφαλιστικού καθεστώτος του συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο έργο, σε κάθε περίπτωση 

όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως ανά άτομο και μέχρι 
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του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κόστους εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα 

με την ΑΥΙΜ. Στο καθαρό ποσό δεν περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση 

υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου.   

Η πληρωμή θα γίνεται σε 3μηνιαία διαστήματα εφόσον σε αυτό το διάστημα θα 

παραλαμβάνεται το παραδοτέο που προβλέπεται και έπειτα από την έκδοση αντίστοιχου 

νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών από τον συνεργάτη και σύμφωνα πάντα με τα 

παραδοτέα της πράξης. 

1.4 Υλοποίηση έργου -Παραδοτέα Συνεργάτη -Χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων 

– Παραλαβή  

Οι υπηρεσίες του κάθε συνεργάτη θα παρέχονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικής 

απασχόλησης. Επίσης, θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Έργου 

και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία και θα ενταχθούν  ως έκτακτο προσωπικό, 

υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση. Για το έργο που αναλαμβάνει να 

εκτελέσει ο κάθε συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο 1, ο 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος 

του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα -την 

ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει.  

Το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής αφορά σε υλοποίηση και 

παράδοση έργου.  Ως εκ τούτου συνδέεται με τα παραδοτέα και τα σχετικά πακέτα εργασίας, η 

αξία των οποίων εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίηση τους ανθρωποχρόνο.  

Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει 

θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συνεργάτης.  

Τα σχετικά παραδοτέα του υπεύθυνου έργου θα είναι οι τριμηνιαίες εκθέσεις συντονισμού και 

παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
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1.5 Απαιτούμενα προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα, όπως παρατίθενται 

ακολούθως: 

Α) Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής 

Οικονομικών -τμήμα Οικονομικών σπουδών και Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας της 

ημεδαπής ή ισότιµης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού. 

Β ) Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή Ά ή Β’ τάξης . 

Γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ 

για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης. 

Δ) Τριετής (3) τουλάχιστον ειδική εμπειρία όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά παρακάτω: 

• συμμετοχή  στη διαχείριση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

• συμμετοχή στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

• σύνταξη και έλεγχος επιμετρήσεων (αρχιτέκτονα) 

• παρακολούθηση και έλεγχος δηµόσιων και ιδιωτικών έργων  

• έκδοση αδειών μικρής κλίμακας (αρχιτέκτονα) 

Ε) Καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 

1.5 α Επιθυμητά προσόντα 

Α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με το αντικείμενο 

 

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών  προσόντων οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

1.6 Πίνακας Βαθμολόγησης –Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, κατατάσσεται σε πίνακα κατάταξης κατά 

φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης 

των παρακάτω κριτηρίων. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Πρόσθετη βαθμολογούμενη γενική 

εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη και 

διαχείριση / υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων  

Για κάθε 1 έτος τεκμηριωμένης 

εμπειρίας πλέον των ετών της 

ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας 7 

βαθμοί ανά έτος (έως 35 βαθμοί) 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης  

20 

Προς απόδειξη της ζητούμενης ειδικής εμπειρίας και των παραπάνω προαπαιτούμενων προσόντων , 

θα πρέπει να προσκομιστούν συμβάσεις, ή/και βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων ή εργοδοτών, ή/και 

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ή/και αποδεικτικά προσλήψεων, ή/και συγκεντρωτικές καταστάσεις 

ενσήμων ασφαλιστικού φορέα.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι την 15/09/ 2022 και ώρα 12.00. Η υποβολή των φακέλων  θα πρέπει να γίνει στο 

πρωτόκολλο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης σε κλειστό φάκελο είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) και παράδοση στα γραφεία του ΕΕΘ μέχρι 

και την  15/09/2022 και ώρα 12.00 . Παράδοση φακέλων έπειτα από τις 15/09/ 2022 και ώρα 12.00 

χωρίς υπαιτιότητα της υπηρεσίας δεν θα γίνουν δεχτοί.  

Οι φάκελοι να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 

-Η ένδειξη Πράξη με κωδικό MIS(ΟΠΣ) 5033608 για την θέση του –Οικονομολόγου 

-Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η διεύθυνσή του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Καζαντζίδη τηλ. 2310 
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271488 . 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα –Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και 

αντίγραφα τίτλων σπουδών (όπως αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω) πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων 

απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και του 

βιογραφικού σημειώματος. 

Στο φάκελο υποβολής πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Φωτοαντίγραφο 2όψεων αστυνομικής ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη Δήλωση- Έντυπη αίτηση (υπόδειγμα παράρτημα Ιβ) 

3. Βιογραφικό Σημείωμα (υπόδειγμα παράρτημα Ι) 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

5. Πίνακα εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (υπόδειγμα παράρτημα ΙΙΙ) 

6. Άλλα πρόσθετα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν το βιογραφικό σημείωμα 

7. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας   

8. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. 

9. Βεβαίωση μέλους από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον Οικονομολόγο 

Τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό 

δημόσιο φορέα ή  απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 

4250/2014 ή γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, τα οποία θα συνοδεύονται από επίσημες 
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μεταφράσεις 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης από την Δ.Ε. του ΕΕΘ, οι επιτυχόντες ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του ΕΕΘ  www.eeth.gr 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κατά του πίνακα αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης www.eeth.gr.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της 

ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Eπιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και 

όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται όπως και η υποβολή προτάσεων 

της παρούσας πρόσκλησης. 

Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του 

Επιμελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, η Διοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαμόρφωση της 

τελικής κρίσης με βάση τους πίνακες. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, 

τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, οι 

αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης.    

Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΕΘ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:  

Οι άνδρες κατά τον χρόνο ανάληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).  

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν 
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πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες 

Όπου απαιτούνται ως τυπικό προσόν τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών) οι οποίοι χορηγήθηκαν από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στην παρούσα.  Για τον υπολογισμό της 

κατά περίπτωση εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

ασφάλισης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στην 

παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.  

 Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα 

στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και 

ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή 

έργα η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού 

υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια 

απασχόλησης του υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με 

τον φορέα. 

 Η γνώση Η/Υ και ειδικότερα η επεξεργασία κειμένων, λογιστικών φύλλων, λογισμικού 

παρουσιάσεων, διαχείρισης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικνύεται σύμφωνα 

με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, όπως 

ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.  

 Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης 

γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό 

δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία επικυρωμένη του 

πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος. Οι κάτοχοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων 

του εξωτερικού αρκεί να επισυνάψουν τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρύματος του εξωτερικού συνοδευόμενο 





 

14 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) ΨΠ79469ΗΕΝ-0ΜΦ 
υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5033608 

από την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική και σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που καθορίζει το 

ΑΣΕΠ. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο υποψήφιος που έχει 

συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στην εμπειρία . 

Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης ή της σύμβασής του η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον 

επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της 

σύμβασης αζημίως. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της Πράξης προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί 

σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον αμέσως επόμενο σε 

σειρά καταταγέντα από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς 

κανένας υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΕΕΘ. 

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΕΘ www.eeth.gr  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο 

ΚΗΜΔΗΣ καθώς και σε δύο τοπικές εφημερίδες. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΕΕΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής και την 

κατάσταση του φακέλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  
 

Όνομα:  

Πατρώνυμο:  
 

Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

 
 

Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο: 
 
 E-mail:  

Fax: 
 
 

  

Διεύθυνση Κατοικίας:    

 
 
 

  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.β 

Υπεύθυνη Δήλωση –Αίτηση για Σύμβαση  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της  

υπογραφής) 

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη 

σύναψη μίσθωσης έργου για τη θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού/ Οικονομολόγου  στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» Υποέργο 11 «Διαχείριση 

και Δημοσιότητα της Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 

τομεακές προτεραιότητες»  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». 

Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για 
κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην 
παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να 
επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) 
είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 
πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική 
συμπαράσταση. 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις 
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή 
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επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους 
(άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
4.Σε περίπτωση  που η παρούσα διαδικασία ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτής, δεν διατηρώ αξίωση έναντι του ΕΕΘ. 

5.δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά 

αναφέρονται στη παρούσα αίτηση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της υλοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Συνημμένα δικαιολογητικά 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 

7. …………………… 

8. …………………… 

 

 

Ημερομηνία ……/…../2022 

Ονοματεπώνυμο 

 

ο/η Αιτ….  ο/η Δηλ… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

Το Υποέργο 11περιλαμβάνει δύο (2) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ1 και ΠΕ2) και αφορά στο Συντονισμό, Διαχείριση 

και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και την δημοσιότητα της πράξης: 

ΠΕ 1 : Συντονισμός, Διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του 

Συνδικαιούχου  

ΠΕ 2 : Δημοσιότητα της πράξης  

Το Π.Ε. 1 «Συντονισμός  Διαχείριση  και υλοποίηση του φυσικού και Οικονομικού αντικείμενου της Πράξης» 

περιλαμβάνει τις ενέργειες: 

 Ενέργεια 1: Συντονισμός- Διαχείριση- Παρακολούθηση Πράξης 

 Ενέργεια 2: Αναθέσεις/ Διαγωνισμοί ανάδοχων  

Αναλυτικά, κάθε Ενέργεια περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Π.1 Τριμηνιαίες Αναφορές προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που 

εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου καθώς και 

προτάσεων επιτάχυνσης /βέλτιστης διαχείρισης. 

 

Π1.1. Αρχείο προσωπικού (προσλήψεις,  συμβάσεις, φύλλα χρονοχρέωσης κλπ) 

Π1.2. Αρχείο ωφελούμενων  επιχειρήσεων  (λίστα και στοιχεία ωφελούμενων επιχειρήσεων, αρχείο με άδειες 

μικρής κλίμακας όπου απαιτείται και λοιπά δικαιολογητικά των ωφελούμενων επιχειρήσεων) 

Π1.3. Αρχείο Οικονομικού και Φυσικού αντικειμένου της πράξης 

Π1.4. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

Π1.5. Δελτία Δήλωσης Δαπανών 

Π1.6. Δελτία προόδου ενεργειών ωρίμανσης και υποχρεώσεων πράξης 

Π1.7. Δελτία παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης 

Π.1.8 Αρχείο διαγωνισμών και παραδοτέων  
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Π1.9. Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Π.2 Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που 

υλοποιήθηκαν αναφορικά με τις δράσεις δημοσιότητας.. 

Π2.1 Δελτία Τύπου, ενημερωτικές επιστολές, ανακοινώσεις 

Π2.2 Συνεντεύξεις Τύπου (2) 

Π2.4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις (2) 

Π2.5 Newsletter (4) 

Π2.6 Συλλογή και προετοιμασία υλικού και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Πίνακας εμπειρίας  
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
  

 
Α/Α Αναθέτουσα 

αρχή 

 
Τίτλος & Προϋπολογισμός Έργου 

 
Ρόλος / Αρμοδιότητες 

Διάρκεια Εκτέλεσης 
Έργου 

 (από μμ/εε έως 
μμ/εε) 

1.    

2.    

3.    

….    




