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1 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με ένα 
άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Οικονομολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με 
τίτλο: “Creative Opportunities in Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT”, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020».  

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη λήξη της Πράξης 
COunT, ήτοι έως την 01.09.2023, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης σε περίπτωση 
συνολικής παράτασης της Πράξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 25.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. στην 
διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει η Εταιρεία ως Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Creative Opportunities in 
Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT”. Ειδικότερα θα υποστηρίξει την Εταιρεία για την υλοποίηση 
των ακόλουθων παραδοτέων της Πράξης: 

− Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου 
o Παραδοτέο 1.2.2.: Εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου (Project activity and financial reports) 
− Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση δυναμικής και ανάπτυξη τουριστικών πόρων 

o Παραδοτέο 3.2.3: Παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού αναφορικά με τον 
καλλιτεχνικό & χειροτεχνικό τουρισμό για νέους επιχειρηματίες (Specialized 
educational material for arts & crafts tourism entrepreneurs) 

− Πακέτο Εργασίας 4: Τεχνική υποστήριξη για νέους επιχειρηματίες στον τουρισμό 
o Παραδοτέο 4.2.1: Ανοικτή πρόσκληση για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών στον 

τομέα του τουρισμού (Open call for the support of innovative touristic ideas) 
o Παραδοτέο 4.2.2: Κοινό σεμινάριο επαύξησης της τουριστικής ικανότητας για την 

υποστήριξη νέων επιχειρηματιών (Joint tourism capacity seminar to support new 
entrepreneurs) 

o Παραδοτέο 4.2.3: Σεμιναριακά μαθήματα για τις τέχνες και τη χειροτεχνία 
(Masterclasses on arts and crafts) 

o Παραδοτέο 4.2.4: Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης και παρακολούθησης 
των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων (Mentoring and monitoring scheme for the 
supported business) 

Το αντικείμενο της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της 
Πράξης “COunT” και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε.  

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η αντισυμβαλλόμενος/η δεν εκτελεί το έργο που του/της έχει 
ανατεθεί, ή, η Πράξη “COunT” απενταχθεί από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». 

 

2 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τα ακόλουθα: 

− το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, 
− τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, 
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− το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από 
το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, 

− την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125)/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 
συγχρηματοδοτούμενες ΣΜΕ και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 

− την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με θέμα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

− το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα, 
− την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς, 

− τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-
ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  

− το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων (Project Implementation Manual) του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
2014-2020» και της Εξειδίκευσης Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, 

− την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», 

− την από 13.05.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. 
(υπ’ αριθμό 7 απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως διοικητικού συμβουλίου) για συμμετοχή 
στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με τίτλο “Creative Opportunities in Tourism” 
και ακρωνύμιο “COunT”, 

− το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου “Creative Opportunities in Tourism” και ακρωνύμιο 
“COunT” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», 

− την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού (Justification of the Budget) του έργου, ο οποίος 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 655.732,85 € και ειδικά για την Αναπτυξιακή Φλώρινας 
Α.Ε. (Εταίρος 2) σε 217.280,60 €, 

− το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) μεταξύ του Δήμου Βέλες 
(Επικεφαλής εταίρος) και της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. (Εταίρος 2) και την υπ’ αριθμ. 
CN2-SO13-SC056 Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Δήμου Βέλες, 

− την με αριθ.60/20-09-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής 
Φλώρινας Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, 

− το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. 

 

3 Προθεσμία παραλαβής φακέλου συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή 
με ταχυμεταφορά) στην έδρα της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 
26, ΤΚ 531 00, Φλώρινα έως την 17/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.  

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να πρωτοκολληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και 
ώρα, καθώς και να έχει την ακόλουθη ένδειξη: 

ΑΔΑ: ΨΟΨΡ46ΜΝΟΙ-ΤΟΦ



Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries 
 

5 

Στοιχεία υποψηφίου:………………..(ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email) 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)  

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Creative Opportunities in Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT” 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  

Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής …../…./2022 ημέρα …………… και ώρα 14.00 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

4 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τα Παραρτήματα αυτής 
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
http://et.diavgeia.gov.gr/, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα της 
Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. στη διεύθυνση (URL): https://www.anflo.gr στη διαδρομή: ΝΕΑ ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

 

5 Επικοινωνία - παροχή διευκρινήσεων 

Υπεύθυνος επικοινωνίας και παροχής διευκρινήσεων αναφορικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι ο κ. Γαζέας Γεώργιος 
(Τηλέφωνο 2385 0 457454, Email:anflo@anflo.gr, καθημερινά 10.00 - 13.00). 

 

6 Σύναψη μίσθωσης έργου 

6.1 Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου 

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με ένα 
άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Οικονομολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με 
τίτλο: “Creative Opportunities in Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT”, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020».  

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. στην 
διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει η Εταιρεία ως Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Creative Opportunities in 
Tourism” και με ακρωνύμιο “COunT”. Ειδικότερα το αντικείμενο του Συμβαλλόμενου 
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα ανά Παραδοτέο και ανά Πακέτο Εργασίας της Πράξης: 
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Πακέτο Εργασίας / Παραδοτέο  Αντικείμενο εργασιών (καθήκοντα / αρμοδιότητες) 
Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου 
Παραδοτέο 1.2.2.: Εκθέσεις 
προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου (Project 
activity and financial reports) 

Ευθύνη συνολικής επίβλεψης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της Πράξης σε συνεργασία με 
εξωτερικό εμπειρογνώμονα: 

o Καθημερινός συντονισμός / διαχείριση 
παρακολούθηση του έργου  

o Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Αναπτυξιακής 
Φλώρινας Α.Ε. σε κάθε συνάντηση εργασίας η 
οποία κρίνεται απαραίτητη για τη βέλτιστη 
υλοποίηση του έργου 

Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση δυναμικής και ανάπτυξη τουριστικών πόρων 
Παραδοτέο 3.2.3: Παραγωγή 
εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
υλικού αναφορικά με τον 
καλλιτεχνικό & χειροτεχνικό 
τουρισμό για νέους επιχειρηματίες 
(Specialized educational material 
for arts & crafts tourism 
entrepreneurs) 

Υποστήριξη του εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την 
ανάπτυξη του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για 
την κάλυψη των αναγκών και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων από τους νέους επιχειρηματίες του 
τουρισμού με έμφαση σε αυτούς που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους των τεχνών και της χειροτεχνίας στη 
διασυνοριακή περιοχή.  

Πακέτο Εργασίας 4: Τεχνική υποστήριξη για νέους επιχειρηματίες στον τουρισμό 
Παραδοτέο 4.2.1: Ανοικτή 
πρόσκληση για την υποστήριξη 
καινοτόμων ιδεών στον τομέα του 
τουρισμού (Open call for the 
support of innovative touristic 
ideas) 

Ευθύνη για τη έγκαιρη και έγκυρη διενέργεια όλων των 
απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας και 
δημοσιοποίησης της ανοικτής πρόσκλησης για την 
υποστήριξη καινοτόμων ιδεών στον τομέα του τουρισμού 
στη διασυνοριακή περιοχή.  

Παραδοτέο 4.2.2: Κοινό σεμινάριο 
επαύξησης της τουριστικής 
ικανότητας για την υποστήριξη 
νέων επιχειρηματιών (Joint 
tourism capacity seminar to 
support new entrepreneurs) 

Ευθύνη για τη έγκαιρη διενέργεια όλων των απαραίτητων 
διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών προετοιμασίας, 
διοργάνωσης και υλοποίησης του κοινού σεμιναρίου 
επαύξησης της τουριστικής ικανότητας για την υποστήριξη 
τριάντα (30) νέων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και εν 
δυνάμει επιχειρηματιών του τουρισμού με έμφαση στους 
κλάδους των τεχνών και της χειροτεχνίας διάρκειας 80 
ωρών. 

Παραδοτέο 4.2.3: Σεμιναριακά 
μαθήματα για τις τέχνες και τη 
χειροτεχνία (Masterclasses on arts 
and crafts) 

Ευθύνη για τη έγκαιρη διενέργεια όλων των απαραίτητων 
διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών προετοιμασίας, 
διοργάνωσης και υλοποίησης δύο κύκλων σεμιναριακών 
μαθημάτων (masterclasses) έκαστο διάρκειας 40 ωρών 
και με στόχο την κατάρτιση 10 νέων επαγγελματιών, 
επιχειρηματιών και εν δυνάμει επιχειρηματιών του 
τουρισμού το καθένα, με έμφαση στους κλάδους των 
τεχνών και της χειροτεχνίας 

Παραδοτέο 4.2.4: Πρόγραμμα 
συμβουλευτικής καθοδήγησης και 
παρακολούθησης των 
υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 
(Mentoring and monitoring 
scheme for the supported 
business) 

Ευθύνη για τη έγκαιρη διενέργεια όλων των απαραίτητων 
διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών προετοιμασίας, 
διοργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος 
συμβουλευτικής καθοδήγησης και παρακολούθησης των 
έξι (6) υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική πλευρά της 
διασυνοριακής περιοχής. 

 

6.2 Χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου 

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της 
έως τη λήξη της Πράξης “COunT”, ήτοι έως την 01.09.2023, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης της 
Σύμβασης σε περίπτωση συνολικής παράτασης της Πράξης. 
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Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. 

 

6.3 Προϋπολογισμός της σύμβασης μίσθωσης έργου 

Η συνολική αμοιβή του συμβαλλόμενου ανέρχεται σε 25.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η αξία του ΦΠΑ της 
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Αναπτυξιακής Φλώρινας 
Α.Ε. 

Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση μετακίνησης, 
δαπάνη διαμονής για εκτός έδρας μετακινήσεις του συμβαλλόμενου αναγκαίες για την υλοποίηση 
της Πράξης “COunT” οι οποίες θα καλύπτονται από την Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (από τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης στην κατηγορία δαπάνης: ταξίδια και διαμονή) και θα 
αποδίδονται στον συμβαλλόμενο, με εντολή του Διευθυντή της Εταιρείας.  

 

6.4 Τρόπος παρακολούθησης και παραλαβής έργου 

Η παρακολούθηση του έργου του Συμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, βάσει 
σχετικής έκθεσης πεπραγμένων που θα υποβάλλει ο Συμβαλλόμενος κάθε μήνα στο Διευθυντή 
της Εταιρείας, η οποία θα συνοδεύεται από το ειδικό φύλλο ανθρωποχρέωσης 
(timesheet/έγγραφο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014‐2020). Ο Διευθυντής θα παρακολουθεί, ελέγχει και 
πιστοποιεί την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του, εγκρίνει και υπογράφει την 
αντίστοιχη έκθεση πεπραγμένων που έχει υποβληθεί. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον 
Διευθυντή της μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο Συμβαλλόμενος. 

 

6.5 Τόπος εκτέλεσης έργου 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου θα παρέχονται αυτοπροσώπως στην έδρα της 
Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε, επί της οδού επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 26, ΤΚ 531 00, 
Φλώρινα.  

 

6.6 Τρόπος καταβολής της αμοιβής  

Η αμοιβή του Συμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και θα γίνεται χρήση ειδικού 
φύλλου ανθρωποχρέωσης (timesheet/έγγραφο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014‐2020). Ο Συμβαλλόμενος 
υποχρεούται να προσκομίζει σε μηνιαία βάση έκθεση πεπραγμένων για κάθε μήνα αναφοράς. Η 
συμπλήρωση του φύλλου αυτού δε σχετίζεται με ωράριο απασχόλησης, αλλά με την ανάγκη 
καταγραφής των κοστολογήσιμων ωρών για την υλοποίηση του έργου από τον Συμβαλλόμενο, 
σύμφωνα με το εκτελούμενο πρόγραμμα. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον 
Συμβαλλόμενο θα πραγματοποιείται μόνο έπειτα από βεβαίωση του Διευθυντή της Εταιρείας. 

Στη συμφωνηθείσα κατ’ αποκοπή αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της 
παρούσης Σύμβασης υπέρ παντός τρίτου καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και όλοι οι 
φόροι, εισφορές κλπ., οι οποίοι βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο. Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. δεν 
έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι στο Συμβαλλόμενο πέραν της καταβολής των 
ανωτέρω. 
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7 Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων 

Κατάλογος ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων υποψηφίων επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 
(μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή 
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή 
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου 
της Κύπρου. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο 
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
4. Πενταετής γενική επαγγελματική εμπειρία  
5. Τριετής επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

Κατάλογος συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών 
3. Πρόσθετη εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων  
4. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες / περιοδικά συναφείς με τους τομείς της 

επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης 
5. Εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 
 

8 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

1. Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

2. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
3. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους 

άνδρες υποψήφιους). 
4. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
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5. Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

6. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

7. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 
8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 
9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 
10. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο. 
11. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με δήλωσή 

τους στην πρόταση υποψηφιότητας. 
12. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και 

εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, 
συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 
1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της 
συμμετοχής του. 

 

9 Κατάρτιση - περιεχόμενο φακέλου υποψηφιότητας 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής υποβάλει Φάκελο 
Συμμετοχής, ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση συμμετοχής με την οποία θα δηλώνει την πρόθεση του για συμμετοχή στην 
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Παράρτημα 3, 

2. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής της ενότητας 
8 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Παράρτημα 4, 

3. Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το Παράρτημα 3, 
4. Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 4, 
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, 
6. Φωτοαντίγραφο του συνόλου των τίτλων σπουδών που δηλώνονται στο βιογραφικό 

σημείωμα ή αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων από Σχολή του εξωτερικού,  
7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, από το οποίο προκύπτει η άριστη γνώση 

αγγλικών, 
8. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής σε οικονομικό επιμελητήριο, 
9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά 

στους άνδρες), 
10. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο 

έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα 
οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ειδικότερα ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης της 
επαγγελματικής εμπειρίας γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

− Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: 
o Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η 
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προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών, ή σχετικής βεβαίωσης  
του ιδιώτη που να καλύπτει τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

− Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: 
o Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, 

από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο 
απασχόλησης. 

11. Αντίγραφα ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες / περιοδικά  

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά / έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή 
στις περιπτώσεις που: 

− αυτά δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
− αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  

− αποτελούν αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων 
– 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους 
μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την 
υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, 
υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της 
Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Τέλος, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

 

10 Διαδικασία αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας 

10.1 Επιτροπή αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε, η οποία θα καταρτίσει τα σχετικά φύλλα 
αξιολόγησης στα οποία θα αποτυπώνεται η αξιολόγηση / βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο 
επιλογής και η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τη λήψη της 
τελικής απόφασης για ανάδειξη του συμβαλλόμενου με τον οποίο η Εταιρεία θα προβεί στην 
υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).  

 

10.2 Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίου 

Η αξιολόγηση και η επιλογή του υποψηφίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα δέκα (10) βήματα: 
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1. Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος 
των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση 
υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν. 

2. Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων /  υποψηφίων 
που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την παρούσα 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, κατά την κρίση 
της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να 
αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. 

3. Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. 

4. Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης. 
5. Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων / υποψηφίων που πληρούν τους όρους 

συμμετοχής της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια 
γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

6. Ανάδειξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του προτεινόμενου υποψηφίου με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία. 

7. Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, με πίνακα 
φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας, από 
την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς το Δ.Σ. 

8. Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας, 
9. Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ. της 

Εταιρείας. 
10. Υπογραφή σύμβασης. 

 

10.3 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία φακέλου υποψηφιότητας 

α/α Προσόν / Κριτήριο Μονάδες 
βαθμολόγησης 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 50 
2 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 100 
3 Πρόσθετη εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (ανά μήνα) και μέχρι 24 μήνες 
(βαθμολογούνται μόνο οι μήνες πέραν της απαιτούμενης εμπειρίας) 

5 ανά μήνα 

4 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες / περιοδικά 
συναφείς με τους τομείς της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης 
και μέχρι 5 ανακοινώσεις 

8 ανά 
ανακοίνωση 

5 Εκπαιδευτική εμπειρία (ανά μήνα) σε θέματα επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και μέχρι 24 μήνες 

5 ανά μήνα 

 

10.4 Απόρριψη φακέλου υποψηφιότητας - αποκλεισμός υποψηφίου 

Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την 
τυχόν υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται τη διακοπή της 
αξιολόγησης του υποψήφιου ή την καταγγελία της πιθανά υπογραφείσας σύμβασης. 

 

10.5 Υπογραφή σύμβασης 

Ο οριστικά επιεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως από την Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε., να 
υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) η οποία θα πρέπει να υπογραφεί εντός 
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προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κατόπιν της έγγραφης ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποίησης του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο 
επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου με την Αναπτυξιακή 
Φλώρινας Α.Ε. θα προσδιορίζονται στη σύμβαση. 

  

ΑΔΑ: ΨΟΨΡ46ΜΝΟΙ-ΤΟΦ



Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries 
 

13 

11 Παραρτήματα 

11.1 Παράρτημα 1: Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας 
της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε 
από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που 
ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, τη 
μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Η περιοχή ενδιαφέροντος της Εταιρίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καθώς και η 
ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Σκοπός της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, 
διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της 
περιοχής της Φλώρινας και εφόσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της 
Ελλάδας. 

Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

− Η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, 
κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών 
εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας 
και η ανάπτυξη καινοτομιών. 

− Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη και αναλογική ανάπτυξη των περιοχών 
δραστηριότητας της Εταιρείας, από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις 
τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους καθώς και με πόρους και μέσα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Δημοσίου. 

− Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού, φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εταιρειών τους. 

− Η εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε προγράμματος της πολιτείας που αφορά την τοπική 
ανάπτυξη, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

− Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση προγραμμάτων και η μελέτη για την ανάπτυξη των περιοχών της 
Φλώρινας. 

− Η αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων των περιοχών 
με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Για την προώθηση των σκοπών αυτών η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. προωθεί τους εξής 
ειδικότερους στόχους: 

− Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των 
φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων μελετών, 
προγραμμάτων που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας. 

− Διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων για 
λογαριασμό φορέων των περιοχών της Φλώρινας. 

− Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για 
λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, 
προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στις 
περιοχές της Αχαΐας. 

− Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του δημοσίου, ιδιωτικού και κοινωνικού 
τομέα σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας. 

− Υποβοήθηση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων των οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών 
σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών 
μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του 
σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την 
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αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. 

− Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του Ν. 1416/84 και σύναψη συμφωνιών ή 
συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με ελληνικά ή ξένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
και δημοσίου δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα που έχουν σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη 
της Φλώρινας. 

− Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς της Φλώρινας, προστασία του 
περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 
θέματα. 

− Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Ο.Τ.Α. και 
γενικά σε επιχειρήσεις με οικονομικούς σκοπούς. 

− Ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας για τη μελέτη, πρόταση λύσεων και προβολή 
ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη της περιοχής. 

− Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ανταποδοτική βάση εφ΄ όσον αυτό είναι οικονομικά 
εφικτό και υπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης. 

− Παραγωγή, προμήθεια και μεταπώληση ή εκχώρηση προς τρίτους προϊόντων, υπηρεσιών και 
δικαιωμάτων (π.χ. εκδόσεις, προγράμματα, πληροφορίες, μελέτες κ.λπ.) εφόσον τα προϊόντα 
και δικαιώματα αυτά είναι συναφή προς τις λοιπές δραστηριότητες της Επιχείρησης. 

− Συνεργασία με κάθε φορέα του δημοσίου, Ν.Π.Ι.Δ., κοινωνικού μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης. 

− Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων είτε από μόνη της, είτε σε 
συνεργασία με άλλους φορείς για την προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης. 

− Βεβαίωση και είσπραξη φόρων και τελών για λογαριασμό των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

− Εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους κοινωφελούς έργου. 

− Αξιοποίηση κάθε πηγής οικονομικών πόρων της περιοχής. 

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 
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11.2 Παράρτημα 2: Αντικείμενο της Πράξης “Creative Opportunities in 
Tourism” με ακρωνύμιο “COunT” 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Creative Opportunities in Tourism» (ελληνική 
απόδοση τίτλου «Δημιουργικές Ευκαιρίες στον Τουρισμό») με ακρωνύμιο «COunT» και κωδικό 
MIS 5067257, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA 
«Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο της 2ης Περιορισμένης και 
Στοχευμένης Πρόσκλησης του Προγράμματος και ειδικά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
«Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας» - Ειδικός Στόχος 1.3 «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας και προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της 
απασχόλησης στον τουρισμό».  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς 
πόρους. 

Η Πράξη «COunT» συντονίζεται από τον Δήμο Βέλες (Επικεφαλής Δικαιούχος) και υλοποιείται σε 
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (Δικαιούχος Εταίρος 2) με γνώμονα την 
προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς των τεχνών και της χειροτεχνίας που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίησή του επιδιώκεται η προσέγγιση μία κοινής πρόκλησης που 
αντιμετωπίζει η διασυνοριακή περιοχή στον τουριστικό κλάδο αναφορικά με τη μικρή συνεισφορά 
του στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, η Πράξη βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πόλεων - Βέλες και Φλώρινα - 
αξιοποιώντας τα τοπικά σχέδια αστικής ανάπτυξης. Το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Βέλες αναγνωρίζει το μέτωπο του ποταμού Βαρδάρη/Αξιού ως σημαντικό δημόσιο χώρο με 
δυναμική τουριστικής αξιοποίησης. Ομοίως, το Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας 
αναγνωρίζει τις επιτυχημένες παρεμβάσεις στις όχθες του ποταμού Σακουλεβα. Το έργο 
συνδυάζει ένα σύνολο δράσεων υποδομών και ήπιων παρεμβάσεων για τη μετατροπή αυτής της 
δυναμικής σε απτά τουριστικά προϊόντα και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις δύο 
(2) πόλεις. 

Συνεπώς, ο βασικός στόχος της Πράξης μπορεί να συνοψιστεί ως η αξιοποίηση των παρόχθιων 
περιοχών ως τουριστικούς πόλους έλξης και η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στον 
κλάδο του τουρισμού. Συγκεκριμένα, η Πράξη θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός νέου 
τουριστικού πόλου έλξης στις όχθες του ποταμού που διασχίζει το Βέλες, καθώς και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών κοντά στο ποτάμι στη Φλώρινα. Ταυτόχρονα, θα 
υποστηρίξει τοπικές καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού και 
ειδικά στους τομείς των τεχνών και της χειροτεχνίας, θα ενισχύσει την ταυτότητα της Φλώρινας 
ως πολιτιστικού προορισμού, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού προωθώντας τη δημιουργία νέων υπηρεσιών. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Πράξη, εστιάζει στην υλοποίηση παρεμβάσεων ικανών να 
αντιστρέψουν την κατάσταση μέσα από τη διερεύνηση της τουριστικής αλυσίδας αξίας, 
επαναπροσδιορίζοντας την τουριστική της ταυτότητα. Ο από κοινού επαναπροσδιορισμός της 
τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, μέσα από την ανάδειξη της παραποτάμιας περιοχής και της 
ανάπτυξης των κλάδων των τεχνών και της χειροτεχνίας θα συμβάλλει αφενός στην αύξηση των 
συνεργείων μεταξύ των νέων επαγγελματιών και αφετέρου στην αύξηση των πολλαπλασιαστικών 
ωφελειών (πολλαπλασιαστικά οφέλη στο εισόδημα, την απασχόληση κ.λπ.). Μέσω αυτής της 
διαδικασίας, η Πράξη τελικά θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή, με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού. 

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας: 

− Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου 

− Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και διάχυση 

− Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση δυναμικής και ανάπτυξη τουριστικών πόρων 

− Πακέτο Εργασίας 4: Τεχνική υποστήριξη για νέους επιχειρηματίες στον τουρισμό 
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Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης περιλαμβάνουν την επαναδιαμόρφωση της 
όχθης του ποταμού στο Veles, με δύο (2) περίπτερα για τη φιλοξενία επιχειρήσεων των κλάδων 
των τεχνών και της χειροτεχνίας, ένα (1) Κέντρο Τουριστικών Πόρων στη Φλώρινα, μία μελέτη 
της Ανάλυσης της Αλυσίδας Αξίας για την αύξηση του τοπικού μεριδίου στη διασυνοριακή 
αλυσίδα αξίας, ένα κοινό εργαστήριο ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, και κοινά 
masterclasses για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Το σημαντικότερο δε όλων είναι η 
υποστήριξη με μορφή επιχορήγησης - βράβευσης δέκα (10) νέων επιχειρήσεων στο Βέλες και τη 
Φλώρινα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης και για τους δυο δικαιούχους εταίρους ανέρχεται σε 
655,732.85€, ενώ ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. είναι 
217,280.60 €.  

Η συνολική διάρκεια της Πράξης “COunT” είναι 18 μήνες (από 01/03/2022 έως 01/09/2023).  
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11.3 Παράρτημα 3: Αίτηση συμμετοχής 

 

Προς:  
Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρεία 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - ΑΝΦΛΩ 
Ταχ. Διεύθυνση: Στέφανου Δραγούμη 26  
Ταχ. Κώδικας: 531 00, Φλώρινα 
Τηλέφωνο: 2385 0 45745 
Email: anflo@anflo.gr 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Creative Opportunities in Tourism” και με ακρωνύμιο 

“COunT” που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. / Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». 

 

1. Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο:  
Όνομα:  
Όνομα πατρός:  
Ημερομηνία Γέννησης:  
Υπηκοότητα:  
Στρατιωτική θητεία: (Απαλλαγή / Εκπληρωμένη) 
 

2. Στοιχεία επικοινωνίας 

Οδός και αριθμός:  
Πόλη:  
Ταχ. Κώδικας:  
Κινητό / σταθερό:  
Email:  
 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Υπογραφή) 
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11.4 Παράρτημα 4: Υπεύθυνη δήλωση 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986 

(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1. Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 
2. Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία. 
3. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
4. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

5. Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

6. Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Είμαι ομογενής. 
7. Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 
8. Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 
9. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου 
10. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 
11. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Ημερομηνία …/…/2022

Ο Δηλών /Η Δηλούσα 
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11.5 Παράρτημα 5: Σχέδιο βιογραφικού σημειώματος 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 
Α. Προσωπικά στοιχεία 
Επώνυμο:  Όνομα:  
Όνομα πατρός:  Όνομα μητρός:  
Ημ. γέννησης:  Τόπος γέννησης:  
Τηλέφωνο:  Email:  
Διεύθυνση επικοινωνίας:  
 
Β. Επιστημονική γνώση και εξειδίκευση (Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακές σπουδές) 
Ονομασία Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Έτος κτήσης πτυχίου 
    
    
 
Ξένες Γλώσσες 
Γλώσσα Τίτλος Πτυχίου 
  
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο 
έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) 
α/
α 

Από Έως Μήνες 
απασχόληση
ς 

Φορέας 
απασχόληση
ς / 
Εργοδότης 

Κατηγορί
α Φορέα 
(1) 

Αντικείμενο 
απασχόληση
ς (Θέση / 
καθήκοντα) 

Γενική επαγγελματική εμπειρία  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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(1): Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε). Όπου: 
− Ι: Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) 
− Δ: Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του 

δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της 
παρ. 3 άρθ. 1 του Ν.2527/1997) 

− Ε: Ελεύθερος επαγγελματίας 
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11.6 Παράρτημα 6: Πίνακας τεκμηρίωσης της εμπειρίας υποψηφίου 

α/α Τίτλος Θέση - 
Αρμοδιότητες 

Φορέας Ανάθεσης Διάρκεια (από 
../../.. έως 

../../..) 

Προϋπολογισμός 
(€) 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

(%) 
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